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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING EN ANTECEDENTEN 
 

 

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

1. Artikel 13 lid 3 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over in aanmerking 

komende afnemers en toegang tot de netten, bepaalt:  

 

“De Regering bepaalt de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking 

komen. Deze datum mag niet eerder zijn dan 1 januari 2007 en niet later dan 1 juli 

2007.” 
 

Artikel 11, lid 2 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deze tekst over. 

 

 

2. Gezien de tijd die nodig is om de actoren en de computersystemen voor te 

bereiden op deze laatste fase van de vrijmaking van de elektriciteits- en de gasmarkt 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, leek het ons belangrijk ons advies te geven 

over de effectieve datum van deze fase, met het oog op een snelle beslissing van de 

Regering.  

 

II. ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

 

1. Teneinde zijn advies stevig te ondersteunen, heeft de Dienst in de loop van de 

maand oktober een brief gestuurd naar alle leveranciers evenals naar de andere 

actoren van de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk 

Sibelga, Elia en een afvaardiging van de gebruikers, het Coördinatiecomité Water-

Gas-Elektriciteit. Wij hebben hun – gemotiveerde – mening over de effectieve datum 

van openstelling van de gas- en elektriciteitsmarkt voor huishoudelijke afnemers 

gevraagd. 

 

2. De meeste actoren hebben onze brief beantwoord. Het merendeel van de 

actoren spreekt zich uit in het voordeel van de datum 1 januari 2007. Anderzijds zijn 

er ook actoren die zich niet uitspreken over de datum van openstelling voor 

huishoudelijke en gemengde afnemers. 

 

3.  Argumenten ingebracht tegen de datum 1 januari 2007 

 

Het Coördinatiecomité Water-Gas-Elektriciteit is van mening dat de openstelling 

moet plaatsvinden op 1 juli 2007 om voldoende gehoor te geven aan de actoren, de in 

Vlaanderen aangetroffen problemen te vermijden en ervoor te zorgen dat Sibelga de 

specifieke mechanismen kan invoeren die voorzien zijn in het kader van de nieuwe 

ordonnantie. 

 

4. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste argumenten in het voordeel 

van de openstelling op 1 juli 2007.  



 3

 

 a. De afstemming op het Waals Gewest 

 

Dit argument werd het vaakst aangehaald en weegt wellicht ook het zwaarst door. Het 

Waals Gewest heeft immers de datum voor openstelling van de huishoudelijke markt 

vastgelegd op 1 januari 2007. Wat de communicatie betreft, zou het moeilijk zijn 

verschillende datums te verdedigen en aan de Franstalige bewoners van België uit te 

leggen dat, bijvoorbeeld, de Brusselaars zes maanden langer moeten wachten dan de 

Walen voor ze hun leverancier vrij mogen kiezen. 

Daarnaast zou dit betekenen dat zware informaticaontwikkelingen nodig zijn voor 

“slechts” 515 000 leveringspunten voor elektriciteit en 360 000 leveringspunten voor 

gas. 

Tot slot zou de gelijktijdige openstelling in Wallonië en in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest geen aanleiding geven tot de zorgen die een niet-gelijktijdige 

openstelling wel zou veroorzaken. 

 

 

b. Interessantere prijs van de gedereguleerde markt 

 

Een energieleverancier en Sibelga halen het argument aan dat de consumenten sneller 

van de prijzen zouden kunnen profiteren op een gedereguleerde markt, omdat deze 

prijzen interessanter zouden zijn dan die van een gereguleerde markt, die destijds zijn 

vastgelegd door de CCEG. 

 

We merken op dat het Coördinatiecomité Water-Gas-Elektriciteit, een van de twee 

enige actoren die zich uitspreken in het voordeel van 1 juli 2007 als datum, vermeldt 

dat de tarieven van de gereguleerde markt naar beneden toe moeten worden herzien 

en gelijkgesteld met de tarieven van de vrijgemaakte markt en het gemiddelde van de 

buurlanden. Hun belangrijkste argument voor de datum in juli is de voorbereidingstijd 

die Sibelga in het bijzonder nodig zou hebben. Aangezien Sibelga voorstander is van 

de datum in januari, wat met name verklaart waarom zijn computersystemen werden 

ontwikkeld in functie van deze openstelling in januari, lijkt deze bekommernis niet 

geheel gegrond. 

 

Sibelga stelt eveneens een budgettair argument in het voordeel van 1 januari 2007 als 

datum op de voorgrond, namelijk het feit dat de tariefmechanismen door de CREG 

worden toegepast per kalenderjaar. Bijgevolg zou de openstelling op 1 juli de 

toepassing van de budgetten en tarieven van 2007 aanzienlijk bemoeilijken. 

 

c. Argument van de actoren die zich niet uitspreken 

 

Hoewel dit niet echt duidelijk kon worden opgemaakt uit de brieven van bepaalde 

actoren, lijkt de hoofdreden waarom sommige energieleveranciers zich niet uitspreken 

te zijn dat zij de exacte inhoud willen kennen van de openbaredienstverplichtingen 

(ODV) die hen worden opgelegd in de vorm van een ordonnantie, opdat ze zich 

hierop zouden kunnen voorbereiden. Het spreekt voor zich dat hoe meer in aantal en 

hoe complexer deze ODV’s zijn, hoe langer de voorbereidingstijd zal zijn. Het is dan 

ook belangrijk dat de nieuwe ordonnanties vroeg genoeg worden opgesteld of, ten 

minste, dat de definitieve bepalingen van deze ordonnanties op tijd gekend zijn. De 

Dienst meent dat deze informatie in het ideale geval wordt onthuld ten minste een jaar 
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voor de datum van vankrachtwording van de nieuwe ordonnanties. De raadpleging 

van de actoren over het ontwerp van nieuwe ordonnantie door het kabinet werd 

overigens reeds enkele maanden geleden gestart. 
 

Tal van (niet-historische) leveranciers, evenals Elia, wijzen op de noodzaak van een 

goede uitwisseling van gegevens tussen Sibelga en zij zelf. Verschillende actoren 

vermelden de noodzaak van een samenwerkingscode tussen de netbeheerders met 

betrekking tot het technisch reglement. Andere, meer technische opmerkingen hebben 

betrekking op de noodzaak van een bijgewerkt toegangsregister, en op een proces van 

uitwisseling van informatie tussen partijen (volgens het door UMIX gedefinieerde 

EDIEL-protocol) dat 100 % operationeel is. 

 

Belangrijke actoren zoals Sibelga en de historische leverancier verklaren overigens 

dat ze klaar zullen zijn tegen 1 januari
 
2007. Tot slot kondigt Sibelga aan dat zijn 

computersystemen werden ontwikkeld met het oog op de mechanismen die voorzien 

zijn in de ontwerpen van nieuwe ordonnanties.  

 

 

III. BESLUIT 
 

Tot besluit van de hierboven aangehaalde argumenten beveelt de Dienst aan dat de 

Regering 1 januari 2007 vastlegt als effectieve datum voor de openstelling van de 

gas- en de elektriciteitsmarkt voor huishoudelijke afnemers overeenkomstig artikel 13 

lid 3 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en artikel 11, lid 2 van de 

ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

*     * 

* 

 

 

 


