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Commentaren op de publieke consultatie van de VREG over:  “Voorstel van methode tot 

vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas” 

Jan Bouckaert1 

Inleidende samenvatting  

De huidige, grotendeels op kosten gebaseerde rendementsregulering in de gereguleerde 

elektriciteitsdistributiesector creërt te veel prikkels om onnodig kosten te verhogen. Daarom wil de 

VREG, m.i. terecht, geen rendementsregulering meer gebaseerd op gemaakte kosten. De VREG is van 

oordeel dat Vlaanderen het meest baat heeft bij een economische regulering van de 

distirbutienetbeheerders (DNBs) met een duidelijke “incentive” tot doelmatigheid. Tegelijkertijd stelt 

de VREG dit doelmatig objectief gelijk met “inkomstenregulering.” Met andere woorden, de VREG wil 

de globale jaarinkomsten op DNB-niveau plafonneren. De gelijkstelling tussen doelmatigheid en 

inkomstenregulering is, m.i., onterecht.  

Essentieel is dat inkomstenregulering averechtse effecten genereert. Indien de vraag prijselastisch is, 

dan  hebben DNBs enerzijds wel belang bij kostenefficiëntie maar anderzijds sterke prikkels om 

prijzen té hoog te zetten en dus allocatief inefficiënt te opereren. Indien de vraag prijsinelastisch is, 

dan zal de DNB verplicht worden om lage prijzen te hanteren maar tegelijkertijd alle moeite doen om 

hoge (moeilijk verifieerbare) kosten te kunnen rapporteren. In beide gevallen verhoogt een 

inkomstenplafond de belangentegenstelling tussen de regulator die lage prijzen wil en de DNBs die 

hoge winsten willen. Daarnaast beperkt inkomstenregulering DNBs ook om nieuwe of bestaande 

diensten aan te bieden of te promoten omdat extra inkomsten hun inkomstenplafond onder 

spanning zetten. De gevolgde tariefbenadering met aangepaste kwaliteitsbewaking zou plaats 

moeten maken voor een kwaliteitsbenadering met aangepaste tarifering die DNBs financieel aanzet 

tot het aanbieden van meer en nóg betere diensten. 

Er zijn ook andere vormen van regulering die doelmatig zijn, en productieve én allocatieve efficiëntie 

effectief bewaken. Twee alternatieven die regulatoren in andere landen veelvuldig gebruiken zijn 

gebaseerd op “maatstafconcurrentie” en “price caps”. Het succes van maatstafconcurrentie hangt 

echter af van hoe politieke beleidsverantwoordelijken het landschap van elektriciteitsdistributie 

vorm zullen kunnen geven. Indien politieke beslissingen opleggen dat het aantal distributeurs 

significant moet dalen en het aantal tarieven drastisch moet reduceren, dan wordt 

maatstafconcurrentie moeilijk en misschien onmogelijk. In een sector waar de beleidskeuzes wijzen 

in de richting van een hogere marktconcentratie lijkt een “(global) price cap” benadering bijgevolg de 

meeste garanties te bieden voor een efficiënte regulering.  

Tot slot is er grote onzekerheid over de keuzes die politieke verantwoordelijken in de nabije 

toekomst  zullen maken. Als gevolg hiervan zijn de opgenomen voorstellen van de VREG ook verre 

van definitief. Dit houdt concreet in dat, m.i., de VREG het huidige voorstel om de tarieven te 

reguleren hoofdzakelijk maakt omdat ze haar verantwoordelijkheid op tijd wil nemen. Omwille van 
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de onzekerheid over het Vlaams elektriciteitsdistributielandschap en de lopende onderhandelingen 

tussen politieke beleidsmakers en de sector over de marktstructuur en een aangepaste 

tariefmethodologie, is de prikkel om uitgebreid commentaar te bieden op het VREG-voorstel dan ook 

jammer genoeg verlaagd. Dit commentaar geeft dan ook slechts een aantal globale, constructieve 

opmerkingen die voornamelijk de keuze voor “inkomstenregulering” onder de loep nemen. 

Niettegenstaande hun groot belang, komen in deze commentaar afschrijvingsprincipes, 

berekeningsmethodes van kapitaalkosten, operationele kosten, vermogenskostenvergoeding enz. 

niet aan bod.  

http://www.flexmail.eu/p-1eb068e71c454ad645b49d391f832872
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Inkomstenregulering 

Het VREG-voorstel wil een doelmatig beleid voeren en stelt voor om een totale 

inkomstengrens per distributienetbeheerder op te leggen. De VREG argumenteert niet 

waarom ze voor deze benadering kiest en beschouwt in haar voorstel ook geen enkele 

andere vorm van doelmatige regulering.  

Inkomstenregulering impliceert doelmatig gebruik van kostbare middelen omdat elke 

bespaarde euro bij eenzelfde inkomst extra winst oplevert voor de DNB. Met deze 

doelmatigheidsbenadering sluit Vlaanderen aan bij een aantal landen zoals Nederland en het 

VK. Het is echter onduidelijk in welke mate de keuze voor “inkomstenregulering” aansluit bij 

deze landen.  

De VREG argumenteert dat een doelmatige, kostenefficiënte vorm van regulering, een 

belangrijke impact heeft op de energieprijzen voor elektriciteit en aardgas en dus op de 

economie en de internationale competitiviteit van Vlaanderen. Doelmatigheid staat, m.i., los 

van deze “competitieve” overweging omdat de VREG (i) onafhankelijk dient te zijn en dus 

niet één bepaalde economische groep moet bedienen; en (ii) er moet voor zorgen dat DNBs 

de gepaste investeringsnoden moeten kunnen financieren en efficiënt opereren zodat alle 

consumenten ook kunnen meegenieten van efficiëntiewinsten.  

Vergelijking (2) op p.9 illustreert compact hoe de VREG inkomstenregulering wil invullen: 

 ,t t ex tTIG IG IG   

waarbij tTIG  staat voor het vooropgestelde totale inkomen voor de DNB voor het komende 

jaar t . Die inkomsten zijn het resultaat van de vermenigvuldiging van het volume van een 

dienst met het tarief van die dienst, en dit gesommeerd over alle klanten en diensten van de 

DNB. De VREG maakt een opsplitsing tussen twee soorten inkomsten. Enerzijds inkomsten 

voor kosten die eigen zijn aan de distributie van elektriciteit en dus als niet-exogeen 

beschouwd kunnen worden ( tIG ). Typische voorbeelden zijn hier infrastructuurkosten, 

metering, facturatie, enz… Anderzijds zijn er ook inkomsten die als exogeen kunnen 

beschouwd worden ( ,ex tIG ) zoals transmissietarieven van transportnetbeheerder ELIA. Voor 

de Vlaamse context betekent dit tevens de verplichte aankoop aan minimumprijs van de aan 

de DNB aangeboden groenestroomcertificaten en andere kosten (zie §3.6).  

Voor exogene kosten die het gevolg zijn van het Vlaamse energiebeleid kan een 

inkomstenregulering een verantwoorde invalshoek zijn om, bv. bruuske prijsverhogingen van 

de opgebouwde DNB-saldi te vermijden. De vraag kan ook gesteld worden of deze specifieke 

kosten een onderdeel zijn van elektriciteitsdistributie. In mijn visie zijn ze het best te 

financieren via belastingsgeld en vormen ze dan ook beter geen onderdeel van de 

distributietarieven.   
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Voor niet-exogene kosten impliceert inkomstenregulering een aantal averechtse effecten. 

Om dit in te zien nemen we het eenvoudigste voorbeeld waarbij de DNB slechts één dienst 

aanbiedt.2 We onderscheiden twee verschillende diensten: een dienst met een elastische 

vraag en een dienst met een inelastische vraag.  

Elastische vraag—Gemakkelijkheidshalve nemen we aan dat de vraag naar deze dienst 

lineair en dalend is, en beschreven wordt door de prijselastische vraagcurve 

 ( ) 10v p p   

waarbij p het prijstarief is van de gevraagde hoeveelheid (volume) van de DNB-dienst v .3 

Met andere woorden, hoe hoger het tarief p , hoe lager de vraag naar de dienst v  en 

omgekeerd. De totale inkomsten van de DNB volgen dan de curve ( ) (10 )pv p p p  en 

illustreren we in Figuur 1.  

 

figuur 1: inkomstencurve bij een elastische vraagcurve ( ) 10v p p  . 

 

Figuur 1 toont duidelijk aan dat indien de prijs 0p   of 10p   is, de overeenkomstige 

inkomsten 0 zijn. De DNB genereert in dit voorbeeld maximale inkomsten bij 5Ip  .  

Bij inkomstenregulering krijgt elke DNB een plafond opgelegd zodat het gekozen tarief moet 

voldoen aan 

                                                           
2
 Sommige lezers zouden de numerieke illustraties kunnen beschouwen als “theoretische 

schoolbordeconomie” en dus “niet in lijn met de realiteit”. Een reactie op die beschouwing zou kunnen zijn: 
“Zijn er andere argumenten?”   
3
 Het gebruikte cijfervoorbeeld is puur illustratief en elk ander vergelijkbaar cijfervoorbeeld geeft kwalitatief 

dezelfde inzichten. 
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 ( ) (10 ) tpv p p p IG   . 

De winst-maximaliserende DNB is echter niet direct geïnteresseerd in de inkomsten maar 

wel in haar winst die het verschil bedraagt tussen haar inkomsten en haar kosten. 

Gemakkelijkheidshalve nemen we aan dat de eenheidskost c  voor de geleverde dienst 

constant is. De totale (variabele) kosten voor de DNB zijn dan het verkochte volume ( )v p  

vermenigvuldigd met de eenheidskost c , of ( )v p c . Vermits het bereiken van het 

inkomstenplafond tIG  vanuit het winststandpunt van de DNB optimaal is, wordt de 

relevante uitdrukking voor de DNB 

 ( )tIG v p c  

of nog anders geschreven 

 (10 )tIG p c   

wat neerkomt op 

 10tIG c pc  . 

De interpretatie van deze uitdrukking bekomen we met het volgende klein cijfervoorbeeld. 

Veronderstel dat de eenheidskost van de DNB-dienst 2c  . Zonder regelgeving zal de DNB 

haar winst  

 max ( )(10 )p p c p   

maximaliseren door een optimale prijs p te kiezen. Dit komt neer op een ongereguleerde 

monopolieprijs 6mp  . Hieruit volgt een monopoliewinst van 16.  

Om het effect van inkomstenplafonnering in te schatten, nemen we als voorbeeld dat de 

regulator de inkomsten (niet de winsten maar wel de omzet!) plafonneert op 16. Figuur 1 

geeft dit aan met de rode horizontale lijn.  Dan kiest de DNB optimaal tussen twee prijzen: 

een laag tarief 2Lp   waardoor (2) 8v  , of een hoog tarief 8Hp   waardoor (8) 2v  . 

Beide prijzen impliceren een inkomst van 16 voor de DNB en voldoen aan het opgelegde 

inkomstenplafond. Het laag tarief impliceert echter dat de DNB break-even draait of een 

winst van 0 maakt omdat 0Lp c  . Het hoog tarief resulteert in een winst van 12 omdat 

16 (10 8)2 12   . De DNB kiest dus ontegensprekelijk voor het hoog tarief. De interpretatie 

is: bij inkomstenregulering verkiest de DNB een hoger tarief boven een lager omdat een 

hoger tarief minder volume impliceert en dus minder kosten veroorzaakt. Belangrijke 

vaststelling is dat de DNB, omwille van de inkomstenplafonnering, een hogere prijs verkiest 

dan de monopolieprijs!  
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Hieruit volgt dat de bezorgdheid van de regulator om via inkomstenplafonnering de 

energieprijs laag te houden om zo de competitiviteit van Vlaamse bedrijven te bewaken 

precies het omgekeerde bewerkstelligt: DNB’s hebben bij een inkomstenplafonnering een 

prikkel om hogere prijzen te vragen!!  

Ons voorbeeld toont ook aan dat wanneer dit inkomstenplafond nog verder verlaagd 

wordt—met  de bedoeling de inkomsten van de DNB nóg meer onder controle te houden—

de DNB nog steeds de hoge prijs verkiest boven de lage prijs. Meer nog, wanneer het 

inkomstenplafond daalt dan stijgt de meest aantrekkelijke prijs verder!4 

Indien de regulator de prijzen dus onder controle wil houden dan moet ze bij een elastische 

vraag naar een dienst net het omgekeerde doen: een inkomstenbodem zal het gekozen DNB-

tarief doen dalen! Ons cijfervoorbeeld kunnen we terug gebruiken. Veronderstel dat de 

regulator de DNB verplicht om inkomsten te genereren van tenminste 25. In dat geval zet de 

DNB optimaal 5 m

Ip p  , een prijs die lager is dan de monopolieprijs wanneer 0c  ! Elke 

andere prijs voldoet niet aan de opgelegde inkomstenbodem. De intuïtie is heel eenvoudig: 

indien de DNB hogere inkomsten wil hebben, dan moet ze de kaart trekken van volume. 

Inderdaad, de DNB kan alleen haar verkoopvolume verhogen indien ze de prijs aantrekkelijk 

laag maakt… 

Inkomstenregulering in de vorm van een inkomstenplafond bereikt dus voor een elastische 

vraag het omgekeerde van wat de regulator wenst te bereiken: hoge tarieven in plaats van 

lage. Meer nog, de DNB zal er nu alles aan doen om aan te tonen dat haar (moeilijk 

verifieerbare) kosten hoog liggen om zo ook een hoge prijs te kunnen verantwoorden. 

Inkomstenplafonnering verscherpt dus de belangentegenstelling tussen enerzijds de 

regulator die lagere tarieven wil en de DNB die hogere tarieven verkiest. 

Inelastische vraag—Bovenstaande opmerkingen over inkomstenregulering kunnen als 

kritiek krijgen dat het verbruik van de meeste eindafnemers voor DNBs een gegeven is.5 

M.a.w. heel wat eindafnemers kiezen geen volumes omdat hun vraag, althans op de korte 

termijn, inelastisch is. Dit geldt bv. voor residentieel elektriciteits- of gasverbruik. Wanneer 

de vraag prijsinelastisch is dan zijn DNBs wel verplicht een lage prijs te hanteren om te 

voldoen aan de inkomstenregulering. Figuur 2 illustreert dit voor een perfect inelastische 

vraagcurve. Figuur 2 toont duidelijk dat de DNB het inkomstenplafond enkel respecteert bij 

een voldoende lage prijs Lp p . Een lage prijs kan echter de noodzakelijke rendabiliteit van 

de DNBs onder druk zetten. Het geeft DNBs dan ook extra prikkels hogere (moeilijk 

verifieerbare) kosten te rapporteren om een hoger inkomstenplafond af te dwingen die hun 

                                                           
4
 Vermits hoge prijzen direct of indirect het energieverbruik zullen doen dalen, lijkt deze reguleringsbenadering 

wél energie-efficiënt. De vraag is of deze indirecte vorm van “Demand Side Management” (DSM) de prioritaire 
doelstelling is van de regulator. Mocht dit (met kans 0) toch het geval zijn, dan rijst de vraag of inkomsten-
regulering de meest aangewezen methode voor DSM. 
5
 Een inelastische vraag als aanname is zo’n een ander argument(zie voetnoot 2). 
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rendabiliteit opkrikken. Inkomstenregulering bij een inelastische vraag verscherpt dus ook 

hier de belangentegenstelling tussen de regulator en de DNBs.  

 

 

Figuur 2: inkomstencurve bij een (perfect) inelastische vraagcurve. 

 

 

Dit betekent echter niet dat de beschreven effecten van inkomstenregulering voor een 

elastische vraag zoals op figuur 1 irrelevant zijn. Voor het groeiende aanbod van specifieke, 

op maat gemaakte innovatieve diensten (dimbare openbare ledverlichting, duurzame en 

intelligente netwerken, …) ten behoeve van een brede waaier van afnemers die aangepaste 

energietoevoer willen, kan hoeveelheidsrespons heel significant zijn. Voor deze categorie 

van producten en diensten kan een inkomstenregulering wel degelijk leiden tot een 

beperkter en bijgevolg duurder aanbod. Inkomstenregulering is dus ook nadelig voor het 

promoten van nieuwe, innovatieve diensten en producten die bv. energiezuinig zijn maar 

waar vanuit de vraagzijde een bereidheid tot betalen bestaat. 

In het voorstel behandelt §3.10 het onderwerp kostenreflectie in de prijzen. Alhoewel het, 

m.i.,  niet helemaal duidelijk is wat de tekst precies bedoelt, lijkt het erop dat het voorstel 

een “cost-based” benadering voorstelt. In dat geval heeft het voorstel dus een hybride 

component en leunt dus de facto dicht aan bij “rate of return” regelgeving. Iets wat de 

regulator nochtans niet meer wilt.  
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“Incentive-based” regelgeving en kwaliteitsbewaking 

“Incentive-based” regelgeving — Het VREG-voorstel stelt doelmatige regelgeving gelijk met 

inkomstenregulering. Deze commentaar op het VREG-voorstel illustreert dat 

inkomstenregulering bepaalde prikkels veroorzaakt die ongewenst zijn. De praktijk en 

literatuur leert ons eveneens dat inkomstenregulering vooral de uitzondering dan wel de 

regel is.6 De vraag stelt zich dan ook waarom de VREG deze reguleringsvorm als enige naar 

voren schuift.  Tal van landen passen andere vormen van regelgeving toe die sterke 

efficiëntieprikkels vertonen. Deze vormen van regelgeving variëren over de landen. We 

bespreken er kort twee: maatstafconcurrentie en “price-cap”.  

Maatstafconcurrentie betekent dat een DNB het gemiddelde van de gerapporteerde kosten 

van een vergelijkbare groep DNBs mag aanrekenen als kost. De andere DNBs doen dus 

dienst als maatstaf. Indien de werkelijke kost van de DNB onder dit gerapporteerde 

gemiddelde ligt, dan is dit voordelig voor de DNB. Indien niet, dan is dit nadelig voor de DNB. 

Elke DNB heeft dus een prikkel om kostenefficiënt te opereren en zich te situeren onder het 

gemiddelde van de andere DNBs! Het gevolg is dat elke DNB zich inspant om haar kosten te 

verlagen. Deze methode wordt gebruikt om op een indirecte manier concurrentie te 

introduceren tussen gereguleerde bedrijven die, net als DNBs, opereren in geografisch 

gescheiden markten.7   

“Price-cap” regelgeving is de meest voorkomende vorm van “incentive-based” regelgeving. 

Het principe koppelt winst los van kosten door een maximumprijs te bepalen. Een algemene 

weergave van de “price-cap” methode is 

 1(1 )t tp p RPI X Z     

waarbij tp  de maximale prijs is die de DNB kan vragen in de reguleerperiode t . Deze “price-

cap” is gelijk aan de prijs van de vorige reguleerperiode 1t   en gecorrigeerd voor het 

prijspeil (gemeten door een gepaste Retail Price Index), een efficiëntie- of 

productiviteitsfactor X  en een mogelijke exogene kostenshock Z . De prijs tp kan ook 

betrekking hebben op een korf van producten waarbinnen de DNB zelf kan kiezen welke prijs 

ze hanteert voor de producten in de korf zolang de korfprijs (“global price cap”) 

gerespecteerd blijft. De productiviteitsfactor kan ook gebaseerd worden op relatieve 

efficiëntie, waardoor de “price cap” benadering ook elementen van maatstafconcurrentie 

opneemt. Deze vorm van regelgeving is doelmatig omdat de DNB alle prikkels heeft om 

efficiënt om te gaan met kosten, én consumenten ook delen in de efficiëntieverbeteringen 

via opgelegde dalende prijzen.  

                                                           
6
 Eén tegenvoorbeeld is het Britse transmissiebedrijf, de National Grid Company, dat werd gereguleerd met een 

inkomstenplafond van 1990-1995. 
7
 Tal van landen (Canada, Chili, Japan, Italië, Nederland, …) gebruiken maatstafconcurrentie voor gereguleerde 

sectoren.  

file:///C:/Users/jbouckaert/Dropbox/Bouckaert/opinies/opinie%20eandis%20infrax/publieke%20consultatie/literatuur/Crew%20and%20Kleindorfer.pdf
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De uiteindelijke implementering van de “price-cap” moet niet alleen rekening houden met 

operationele kosten maar tevens met kapitaal-gerelateerde kosten. Daarnaast dient de 

regulator de “price-cap” methode, net zoals bij andere vormen van regulering, aan te vullen 

met kwaliteitsbewakingsnormen. En ook deze methode is niet zaligmakend zoals beschreven 

door Joskow (2008). Maar alles wijst erop dat inkomstenregulering een onnodige détour is 

die best vermeden wordt zoals ook blijkt uit de literatuur. 

Kwaliteitsbewaking — Tot slot blijkt uit het voorstel dat de VREG ook kwaliteitsbewaking 

(§3.8) wenst op te nemen in haar tarifair beleid. Het voorstel geeft, m.i., de  indruk dat de 

VREG inzake kwaliteitsbewaking niet de intentie heeft om ambitieus te zijn en gaat er 

klaarblijkelijk ook van uit dat het geen prioriteit is: “Op heel korte termijn lijkt een belangrijk 

verlies van kwaliteit onwaarschijnlijk.” (p.23). Dat zou jammer zijn.  

Een volledig ander perspectief bestaat erin dat de VREG vertrekt van een kwaliteitsbeleid in 

plaats van het tariefbeleid als vertrekpunt te nemen. Met andere woorden, de VREG zou de 

gewenste output van DNBs kunnen definiëren in kwaliteitstermen die verwijzen naar de 

gewenste toegevoegde waarde. Zo kan ze een aantal kwaliteitsnormen voor een korf van 

diensten als vertrekpunt gebruiken die DNBs aanzetten meer en nóg betere diensten te 

willen verkopen die in lijn liggen met wat het gewenste energiebeleid. Om dit uit te voeren 

past dan een systeem (waaronder een tariefsysteem) dat de DNBs prikkelt in de richting van 

het gewenste beleid. De regulator heeft immers als taak om het energiebeleid doelmatig uit 

te werken. Het huidig voorstel met een inkomstenplafond zet DNBs vooral aan om 

conservatief om te gaan met hun kapitaalbasis en hun omzet angstvallig te bewaken. Deze 

“plafond”-benadering maakt het, m.i., moeilijk voor de regulator om de DNBs aan boord te 

krijgen. 

 

Conclusies 

De doelstelling van regelgeving voor elektriciteitsdistributie bestaat uit het geven van juiste 

prikkels aan de DNBs. Een kwaliteitsbenadering met een gepast tariefsysteem dat DNBs 

aanzet om efficiënt de gewenste diensten te leveren vermijdt dat we ons nodeloos blind 

staren op een inkomstenplafond. Dat betekent dat de DNBs (i) de gepaste investeringsnoden 

moeten kunnen financieren en (ii) efficiënt opereren zodat consumenten ook kunnen 

meegenieten van efficiëntiewinsten.  

De vraag rijst dus waarom de VREG zich met inkomstenregelgeving in zulk moeilijk vaarwater 

begeeft. De VREG kan de kwaliteitsdoelstellingen van ons energiebeleid bereiken met een 

“price cap”-regelgeving die op een doelmatige wijze, rechtstreeks de maximale hoogte van 

de prijzen beïnvloedt en alle eindafnemers laat delen in  verhoogde efficiëntie.  

 

http://economics.mit.edu/files/3623

