
De inefficiënties van een monopolistische netbeheerder. 

 

Geachte Mevrouw de Minister, 

Met aandacht heb ik uw constructieve en gedreven repliek gelezen in De Tijd van 23 maart 2013. We 

delen in elk geval dezelfde bezorgdheid: efficiënt beheer en eerlijk beleid. De manier waarop we 

deze twee bezorgdheden willen bereiken, elk vanuit ons eigen perspectief, blijkt echter niet volledig 

congruent. 

Ik ben het me U eens dat infrastructuur voor gas en elektriciteit kenmerken vertoont van een 

natuurlijk monopolie en dat daar de wetten van normale concurrentie niet opgaan. Ik ben het niet 

met U eens dat de dienstverlening op die infrastructuur de eigenschappen van een natuurlijk 

monopolie heeft. Vermits duplicatie van de infrastructuur economisch niet zinvol is, hebben we een 

gepaste regulering van o.a. de toegang tot het net nodig. Uiteraard zijn er schaalvoordelen in het 

beheer, en die liggen onder meer aan de basis van het bestaan van intercommunales. Maar die 

schaalvoordelen zijn niet oneindig. Het beheer van deze infrastructuur vertoont dezelfde kenmerken 

als vele andere sectoren en er is geen enkele economische reden om institutioneel één 

monopolistische netbeheerder aan te duiden. 

Ik ben het eens met uw voorbeeld waarbij twee netten met elkaar concurreren tegen één 

eenheidstarief: wanneer de twee netten verschillende kosten hebben, dan zou dit op korte termijn 

moeten leiden tot het hoogste denkbare eenheidstarief om het net met de hoogste kosten niet met 

verlies te laten werken. Ik ben het echter niet eens met de draagkracht van het voorbeeld. Die 

situatie zal nooit voorkomen omdat de regulator dit nooit zal aanvaarden: het distributienettarief 

van het net met de laagste kosten vertoont dan immers niet langer een “kostenreflectief” karakter. 

Het gevolg is dat elk een eigen nettarief zal krijgen dat haar kosten reflecteert, zoals de regulator het 

ook oplegt.  

Ik heb nergens gepleit voor een eenheidstarief. Integendeel, ik pleit voor concurrentie met 

netspecifieke distributietarieven. Waarom? Bij een monopolistische fusie zal elke gemeente moeten 

aankloppen bij hetzelfde loket. Vast en zeker, de netbeheerder zal geen verlies maken, de dividenden 

zullen positief zijn, en het aantal nodige specialisten kan dalen. Jazeker, er is een contract met de 

regulator over dienstverlening. Maar geen enkele gemeente zal een stok achter de deur kunnen 

plaatsen als middel om de netbeheerder uitstekende dienstverlening aan zo laag mogelijke prijzen te 

laten aanbieden. Er is immers geen alternatief. Netbeheerders leveren betere dienstverlening bij 

concurrentie dan zonder. Gemeenten hebben bij concurrentie immers de keuze om hun contract te 

beëindigen en naar een concurrent-beheerder over te stappen als ze zich kunnen verbeteren. Een 

monopolistische fusie zal dus de kwaliteit van de dienstverlening verminderen en de efficiëntie doen 

dalen. Dat zal de prijs zijn van een monopolistische fusie met of zonder eenheidstarief. 

Op langere termijn kan een monopolistische fusie zelfs leiden tot een hogere kostenstructuur van de 

infrastructuur. Door te lage inspanningen voor onderhoud stijgt de kostenstructuur, en dus het 

distributienettarief. Het gevolg is een gelijke (eerlijke?) maar hogere prijs.  

Ik ben het wél met U eens dat de kosten die het Vlaams niveau beslist (zoals 

groenestroomcertificaten, gratis elektriciteit) kunnen gedeeld worden als onderdeel van een eerlijk 



beleid. Ik ben het oneens met U dat dit niet zal leiden tot een stijging van het eenheidstarief. Het 

voorbeeld in mijn eerdere opinie, wat slordig uitgewerkt, waarvoor mea maxima culpa, leidt wel tot 

dezelfde conclusie: solidariseren van de kosten zal in regio’s waar de tarieven stijgen de 

aantrekkelijkheid van gesubsidieerde investeringen vergroten. 

Om, vanuit mijn perspectief,  bij te kunnen dragen aan een efficiënt Vlaams energiebeleid wil ik graag 

ingaan op uw verzoek, mocht deze optie nog open staan. Ik ben beschikbaar voor een gedachten 

wisseling met uw kabinet over hoe ik als economist kijk naar “efficiënte en eerlijke nutsdistributie”.  

Ik zal, jammer genoeg, niet voldoende tijd hebben om een paar dagen op uw kabinet door te 

brengen, zoals u zelf voorstelt. Ik waardeer in elk geval de uitnodiging. 

Ik kijk met belangstelling uit naar uw reactie. 

 

Met Hoogachting, 

Jan Bouckaert 

Universiteit Antwerpen  


