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Voorstel van resolutie 

van de heren Peter Reekmans en Hermes Sanctorum

betreffende het huidige beleid  
van de elektriciteitsdistributienetbeheerders  
en een concrete hervorming  
van de elektriciteitsdistributiemarkt  
in Vlaanderen
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TOELICHTING

Elektriciteit is een basisbehoefte. De energiefacturen zijn de laatste jaren sterk gestegen. 
Veel gezinnen in Vlaanderen hebben steeds meer moeite om hun elektriciteitsfactuur tijdig 
en volledig te betalen, of slagen daar niet meer in. 

De elektriciteitsprijs die een gezin betaalt, wordt door een aantal factoren bepaald. Eén 
factor is het distributienettarief, dat door de distributienetbeheerders aangerekend wordt. 
Dat distributienettarief  maakt ruim een kwart uit van de elektriciteitsfactuur van een 
Vlaams gezin.

Peter REEKMANS

Hermes SANCTORUM
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V L A A M S  P A R L E M E N T

Het Vlaams Parlement,

− overwegende dat gezinnen hun distributienetbeheerder niet vrij kunnen kiezen; die 
keuze werd in het verleden gemaakt door het gemeentebestuur van de woonplaats, 
vaak is het lokale bestuur ook in een bovenlokaal samenwerkingsverband (energie-
intercommunale) gestapt;

− gelet op het feit dat deze energie-intercommunales intussen op hun beurt de krachten 
gebundeld hebben, zodat de Vlaamse gezinnen op dit moment bijna integraal via twee 
groepen elektriciteit gedistribueerd krijgen; daartegenover staat dat er in de hoogte van 
de distributienettarieven evenwel veel minder tot geen structuur zit en er zelfs binnen 
eenzelfde groter distributiesamenwerkingsverband opmerkelijke verschillen in nettarief  
te noteren vallen;

− gelet op het feit dat er eveneens opmerkelijke wijzigingen zijn van jaar tot jaar; we kun-
nen globaal spreken van een fel stijgende tendens, zonder er echter een duidelijke lijn in 
te kunnen herkennen;

− overwegende dat een verklaring voor de bepaling van de distributienettarieven binnen 
eenzelfde samenwerkingsverband ontbreekt, de transparantie rond de prijszetting van 
de netbeheerders tekortschiet; het verschil in distributietarief  kan van netbeheerder tot 
netbeheerder oplopen tot vele tientallen euro’s, jaarlijks;

− gelet op het feit dat op basis van hun nettarieven er van schaalvoordelen ten bate van 
de klanten-gezinnen geenszins sprake blijkt te zijn (want jaar na jaar is één uitzon-
derlijke speler in de elektriciteitsdistributiemarkt de goedkoopste, namelijk de kleinste 
in Vlaanderen, AGEM, het Autonoom Gemeentebedrijf  Elektriciteitsnet Merksplas); 
het biedt niet alleen het goedkoopste tarief, maar is bovendien immuun voor de prijs-
stijgingen die de andere distributienetbeheerders de afgelopen jaren zo kenmerken; 
blijkbaar komen efficiëntiewinsten in dit geval ten goede van andere(n) dan de klanten-
gezinnen, in dezen is het overaanbod aan mandaten en functies voor lokale politici 
zeker een factor en is de bestemming van de winst een groot aandachtspunt;

− overwegende dat de winstcijfers van de energie-intercommunales in het algemeen zeer 
voorspoedig evolueren (niet zelden zijn het net de intercommunales die hun distributie-
nettarieven het sterkst deden stijgen of die reeds op een bovengemiddeld niveau zaten, 
die de fraaiste winstcijfers rapporteren);

− gelet op het feit dat via de grootste intercommunale groep vandaag nog steeds een elek-
triciteitsproducent betrokken is bij de distributie in Vlaanderen; een situatie die tegen 
2018 verplicht zal verdwijnen – maar ondertussen ruimte laat voor belangenvermen-
ging – en de uitbouw van leveranciers van 100% groene stroom hindert;

− vraagt de Vlaamse Regering:
1° een gedetailleerde doorlichting van de sector van de  elektriciteitsdistributienetbe-

heerders te organiseren om zo totale transparantie te verkrijgen en op basis van die 
audit de stap te zetten naar een daadwerkelijke samensmelting van de elektriciteits-
distributienetbeheerders via de oprichting van een Vlaams nutsbedrijf  (in het kader 
van de uitbouw van het Vlaams Energiebedrijf) dat alle klanten-gezinnen een uni-
forme service garandeert; dat nutsbedrijf  moet operationeel zijn voor eind 2012;

2° de onderhandeling aan te vatten om de betrokken elektriciteitsproducent vervroegd 
(en in elk geval voor einde 2012) te laten uitstappen uit de groep gemengde distribu-
tienetbeheerders.

Peter REEKMANS

Hermes SANCTORUM


