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thema’s 

• distributie van elektriciteit: 
– netwerkinfrastructuur 

– netwerkbeheer 

• regelgeving: efficiëntie en prikkels 

• marktstructuur en nettarieven 
– monopolie 

– eenheidstarief 

– efficiënt en eerlijk 

• beleidsaanbevelingen 



infrastructuur en beheer van 
elektriciteitsdistributie 

• netwerkinfrastructuur: 

– duplicatie van netwerklijnen inefficiënt 

– natuurlijk (lokaal) monopolie  

– meeste (!) landen: één lokaal distributienetwerk 

• distributienetwerkbeheer: 

– eindige schaalvoordelen: géén natuurlijk 
monopolie 

– één netbeheerder per lokale infrastructuur 

 



voordelen en nadelen 
van natuurlijk monopolie 

• voordelen van natuurlijk monopolie: 

– dalende gemiddelde kosten 

– efficiënt: dichter bij de “cost frontier” 

 

• nadelen van (natuurlijk) monopolie: 

– monopolieprijs! 

– oplossing via regulatie: hoe? 



regelgeving: 
efficiëntie en prikkels  

• publieke perceptie over monopolistische, 
gereguleerde sectoren:  

– inefficiënt, incompetent management, slechte 
investeringen, lage kwaliteit, mateloze extraatjes, … 

• vroegere regelgeving gaf slechte prikkels: 

– afwenteling van kostenstijgingen op consument, geen 
verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten,… 

•  huidige moderne regelgeving stuurt aan op:  

– verantwoordelijk kostengedrag bij aanbieder(s) 

 



regelgeving: 
inefficiëntie door asymmetrische kosteninformatie  

• voorbeeld 
– regelgever: onwetend over “echte” kosten 

– aanbieder: rapporteert altijd “hoge” kosten 

 

• gevolgen: 
– overheid wil aanbod verzekeren en aanvaardt 

“hoge” kosten: “adverse selectie” 

– aanbieder wentelt alle (nodeloze) kosten af op 
gebruikers: “moral hazard” 



(in)efficiënte prikkels van regelgever 
aan aanbieder 

• “cost-plus” contract = “low-powered incentive 
scheme”: 

– bij kostenverhoging draait consument op 

– bij kostenverlaging krijgt aanbieder geen beloning 

•  “vaste prijs” contract = “high-powered 
incentive scheme”: 

– bij kostenverhoging draait aanbieder zelf op 

– bij kostenverlaging krijgt aanbieder wel beloning 

 

 



efficiëntieprikkels en bedrijfswinst 

• “cost-plus” contract geeft aanbieder  
– geen prikkels om kosten te reduceren 

– geen extra winst bij meevallers 

– vb: kost is 5 of 10; prijs is 8 of 13 door extra kost 3 bij 
inefficiënt beleid.  

 

• “vaste prijs” contract beloont aanbieder voor 
– eigen inspanningen om kosten te reduceren 

– meevallers zonder verdienste van de aanbieder 

– vb: kost is 5 of 10; prijs is 10; bij kost 5 is rente 5 

 
 



regelgeving en prikkels: 
Belgische illustraties 

• CREG reguleringsmethode: 
– vroeger: cost-plus regulering (“low-powered”) 

– vandaag: 
• gewaarborgd inkomen (“low-powered”) 

• incentives voor reducties van “beheersbare” kosten 
(“high-powered”) 

• Vlaanderen: 
– (niet-beheersbare) GSC-gerelateerde kosten 

grotendeels doorverrekend aan eindgebruiker 
(“low-powered”) 

 



mogelijke efficiëntieprikkels door de 
overheid 

 

Hoe kan de overheid er voor zorgen dat 

  

(i) gebruikers niet teveel betalen? 

(ii) de aanbieder kostenefficiënt opereert? 
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één monopolistische netbeheerder 

• efficiënt? Neen! 
– gemeentelijk alternatief verdwijnt: 

• prikkel tot kosten-efficiëntie verdwijnt! 

– regulatiekost stijgt: relevante benchmarking minder 
precies! 

• eerlijk? Neen! 
– één (Vlaamse overheids)aandeelhouder? 

• impact van lobbying ongelijk verdeeld tussen kleine en grote 
steden 

– meerdere aandeelhouders: 
• grote aandeelhouders = grote impact 
• kleine aandeelhouders = kleine impact 

 



één tarief 

• efficiënt? Neen! 
– cost-plus tarief  

• verhoging van lokale kosten, afgewenteld op andere aanbieders 
• nadelig voor kostenevolutie! 

– vaste prijs: 
• geen lokaal aanbod van distributie indien tarief onder de lokale 

kostprijs 
• hoge winst voor aanbod van distributie indien tarief boven de lokale 

kostprijs 

• eerlijk? Neen! 
– transfer van hoge naar lage kosten gebieden 
– zeker oneerlijk indien 

• rijkere inwoners in hoge kosten gebieden resideren 
• arme inwoners in lage kosten gebieden wonen 

 



één monopolistische netbeheerder en 
één tarief 

• efficiënt? Neen! 

– regulatiekost stijgt: relevante benchmarking 
minder precies! 

– afnemers hebben geen alternatief: kosten stijgen 

• eerlijk? Neen! 

– transfer van hoge naar lage kosten gebieden 

– oneerlijk indien 

• rijkere inwoners in hoge kosten gebieden resideren 

• arme inwoners in lage kosten  gebieden wonen 

 

 



één monopolistische netbeheerder en 
meerdere tarieven 

• efficiënt? Neen! 
– regulatiekost stijgt: relevante benchmarking 

minder precies! 

– afnemers hebben geen alternatief: kosten stijgen 

• eerlijk? Ja! 
– geen transfer van hoge naar lage kosten gebieden 

• rijke inwoners kiezen vrijwillig voor een hoge kosten 
gebied of niet 

• arme inwoners in hoge kosten gebieden kunnen 
ondersteund worden met “vouchers” via gericht beleid 



meerdere concurrerende 
netbeheerders en één tarief 

• efficiënt? Neen! 
– vaste prijs: 

• geen lokaal aanbod van distributie indien tarief onder de lokale 
kostprijs 

• hoge winst voor aanbod van distributie indien tarief boven de lokale 
kostprijs 

– cost-plus tarief  
• inflatie van lokale kosten, afgewenteld op andere aanbieders 

 

• eerlijk? Neen! 
– transfer van hoge naar lage kosten gebieden 
– zeker oneerlijk indien 

• rijkere inwoners in hoge kosten gebieden resideren 
• arme inwoners in lage kosten  gebieden wonen 

 



meerdere concurrerende 
netbeheerders en meerdere tarieven 

• efficiënt? Ja! 
+ lagere regulatiekosten: benchmarking mogelijk 

+ afnemers hebben alternatief om te switchen: 
disciplineert kostenstructuur 

• eerlijk? Ja! 
– geen transfer van hoge naar lage kosten gebieden 

• rijke inwoners kiezen vrijwillig voor een hoge kosten 
gebied 

• arme inwoners in hoge kosten gebieden kunnen 
ondersteund worden met “vouchers” via gericht beleid 
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beleidsaanbevelingen 

• behoud keuze voor lokale overheden (gemeente/stad) 
– verhoogt efficiëntie van werkmaatschappijen 
– geeft inwoners recht op goede prijs/kwaliteit 
– maakt regelgeving via benchmarking makkelijker 

• voorzie kostenprikkelende regelgeving: 
– goedkope distributieregio’s belonen voor lagere tarieven 
 

apart punt: 
• voer transparant beleid: 

– groene energie subsidies uit distributieprijs halen en in de 
Vlaamse begroting opnemen 
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