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SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



1 INLEIDING EN KERN VAN HET ADVIES
In de afgelopen maanden is veel discussie ontstaan over de werking van de 
elektriciteitsmarkt. De vraag komt op of de oorspronkelijk beoogde 
voordelen van marktwerking in de elektriciteitssector wel geheel kunnen 
worden gerealiseerd. Wanneer dat niet het geval is, zouden de nadelen zelfs 
groter zijn dan de voordelen.
De Energieraad vindt deze vraag in wezen niet echt van belang. Het spoor 
naar marktwerking is ingezet, en er is geen weg meer terug, zelfs als men dat 
al zou willen. Het gaat er nu om die opties te vinden die de potentiële 
voordelen van marktwerking zoveel mogelijk verder benutten, en de nadelen 
binnen de perken houden. 
Veel acties zullen in internationaal verband vorm moeten krijgen, maar 
Nederland zelf heeft ook een aantal mogelijkheden die zorgvuldige 
afweging verdienen.
 
De Energieraad heeft vorig jaar zijn zorgen over de ontwikkeling van de 
elektriciteitsmarkt naar voren gebracht in het signaleringsadvies 
‘Energiemarkten op de weegschaal’. Dit advies is hierop een vervolg. Dit 
advies beperkt zich tot de elektriciteitsmarkt in Nederland en in Europa en 
spitst zich toe op marktwerking en concurrentie. De Energieraad zal in de 
loop van  een advies uitbrengen over de gasmarkt. De vraag hoe 
publieke belangen als voorzieningszekerheid en milieubescherming kunnen 
worden gediend is een belangrijke. De Energieraad gaat niet diep op deze 
kwestie in. Uitgangspunt voor de Raad is dat het nodig is, maar ook dat het 
mogelijk is de publieke belangen voorzieningszekerheid en milieu voldoende 
te borgen. De wijze waarop dat het beste kan worden gerealiseerd zal mede 
afhangen van de aard en omvang van de markt die zal ontstaan.

KERN VAN HET ADVIES

De kern van dit advies is dat de Raad wil waarschuwen voor een potentieel 
gebrek aan concurrentie tussen producenten op de groothandelsmarkt. Naar 
de mening van de Raad vormt voldoende concurrentie op deze markt de 
sleutel tot een goed functionerende marktwerking. Dit geldt zowel voor 
Nederland, zolang de relevante markt een nationale is, als voor Noordwest 
Europa.
De Raad is bezorgd over het risico dat er onvoldoende producenten-
aanbieders overblijven, doordat kleinere spelers (zoals Nuon en Essent) bij 
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gebrek aan concurrentiekracht omvallen of worden overgenomen.
Naar de mening van de Raad dient het overheidsbeleid in Nederland (maar ook 
in andere lidstaten) erop gericht te zijn om een dergelijke ontwikkeling tegen te 
gaan, en om marktwerking te realiseren met voldoende concurrerende spelers. 
Wanneer er geen garanties zijn dat dit zal lukken met mededingingsbeleid of 
wet/regelgeving, bepleit de Raad om de optie van (gedeeltelijk) 
overheidseigendom niet uit de weg te gaan.
De productie van elektriciteit is één element van de waardeketen van 
grondstoffen tot klant. De Raad bepleit dat ook bij het afwegen van beleidsopties 
voor andere elementen van de waardeketen voldoende oog is voor de 
onwenselijkheid om de concurrentiekracht van de kleinere spelers aan te tasten.

2 ELEKTRICITEITSMARKT IN PERSPECTIEF

Het advies ‘Energiemarkten op de weegschaal’ heeft veel discussie opgeroepen. 
De Energieraad heeft deze discussie ook bewust gezocht, en heeft aansluitend 
gesprekken gevoerd met een groot aantal belanghebbenden en 
wetenschappers, en er zijn veel aanvullende studies en analyses verschenen en 
bestudeerd. 

Er zijn in wezen verschillende deelmarkten: een groothandelsmarkt (wholesale) 
en een detailhandelsmarkt (retail ), en verder is sprake van deelmarkten voor de 
kortetermijn- en voor langetermijncontracten. De prijsvorming verschilt per 
deelmarkt. Dit advies spitst zich toe op de groothandelsmarkt, die sterk 
bepalend is voor de algemene marktwerking. 

Er moet aan verschillende voorwaarden tegelijk zijn voldaan wil er sprake zijn 
van effectieve concurrentie:
    het aanbod moet groter zijn dan de vraag
   er moet een voldoende aantal aanbieders zijn
    er is geen dominantie op de markt
   er is voldoende logistieke capaciteit
    er is gelijke toegang voor alle spelers tot de logistiek
   de markt is liquide en transparant

De Raad vraagt met name aandacht voor het belang van een minimaal aantal 
aanbieders en het voorkomen van dominantie.



Wat betreft de omvang van de elektriciteitsmarkt is het een illusie te menen 
dat er een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt tot stand zal komen. De 
aard van het product elektriciteit, de kosten van transport en het aanleggen 
van verbindingen zijn daaraan debet. Wel lijkt het mogelijk regionale 
(bovennationale) markten van voldoende omvang te creëren. Het creëren 
van een bovennationale markt vergt de nodige inspanning van 
beleidsmakers op het internationale vlak en ook het oplossen van complexe 
technische vraagstukken. De inspanning van beleidsmakers zal zowel 
gericht moeten zijn op multilaterale afspraken als op coördinatie via de 
Europese Unie.

COMMODITYMARKT 

De groothandelsmarkt zal de karakteristieken hebben van een commodity-
markt. Dit zijn doorgaans ‘boom-bust’-markten. Jaren met relatief lage 
gemiddelde prijzen en een relatief lage frequentie van prijspieken, waarin 
amper wordt geïnvesteerd (en geïnnoveerd), zullen worden afgewisseld door 
jaren met een hoge frequentie van prijspieken en hogere gemiddelde prijzen. 
Die zijn voor marktpartijen het signaal – en geven financiële ruimte – om te 
investeren in nieuwe capaciteit. Voorts zal een logische neiging ontstaan tot 
verticale integratie (productie, handel en levering in één bedrijf), omdat 
bedrijven zo hun risico’s kunnen beperken. Op termijn kunnen alleen 
kapitaalkrachtige en kennisintensieve spelers het hoofd boven water houden. 

In bijvoorbeeld de bulkchemie is dit type markt zeer gebruikelijk. 
Elektriciteit is vanwege de duidelijke publieke aspecten echter verschillend 
van andere commodities. Het is nog een open vraag of de kenmerkende 
eigenschappen van een commoditymarkt, met name het “boom-bust” 
karakter, gemakkelijk door publiek en politiek zullen worden geaccepteerd. 
De Energieraad wil daarentegen benadrukken dat als men kiest voor 
marktwerking in de elektriciteitsvoorziening, de slingerbewegingen op de 
markt voor lief zullen moeten worden genomen. Prijsingrepen ondermijnen 
het mechanisme van marktwerking.

MARKTSTRUCTUUR EN TOEZICHT

Voor de meeste commodities geldt dat effectieve concurrentie alleen is 
gewaarborgd wanneer er voldoende aanbieders zijn. Naar de mening van 
de Raad betekent dit voor de elektriciteitsmarkt dat minimaal vijf 
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aanbieders op de groothandelsmarkt actief zouden moeten zijn. Bij een 
kleiner aantal spelers neemt de kans op strategisch marktgedrag toe. Er is 
een samenhang tussen deze marktstructuur en het benodigde toezicht: als 
de marktstructuur door een voldoende aantal spelers zeer concurrerend is, 
is minder toezicht nodig dan bij een te klein aantal spelers. De ervaring 
leert bovendien dat toezicht op een op zichzelf onvoldoende concurrerende 
markt buitengewoon lastig is. Ook kan toezicht nooit een voldoende 
compensatie zijn voor een gebrek aan concurrentie die het gevolg is van 
een te beperkt aantal spelers. 

Voldoende transportcapaciteit en gelijke en gemakkelijke toegang voor alle 
spelers tot deze capaciteit is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van 
een relevante elektriciteitsmarkt van voldoende omvang. Transportcapaciteit is 
echter duur, en de ontwikkeling ervan kost tijd. 

POSITIE GROOTVERBRUIKERS

De Energieraad wijst erop dat de huidige relatief hoge elektriciteitsprijzen in 
Nederland ten opzichte van de ons omringende landen vooral te maken 
hebben met de samenstelling van het productiepark (veel gascentrales). In 
andere landen is verhoudingsgewijs veel meer kolen- en kernvermogen 
aanwezig. De Raad moet constateren dat eventuele maatregelen op korte 
termijn niet veel effect zullen hebben; zowel de ontwikkeling van nieuw 
basislastvermogen als uitbreiding van de interconnectiecapaciteit vergen veel 
tijd. Verder zal, zolang er een tekort aan interconnectiecapaciteit bestaat en 
deze wordt geveild, het prijsverschil grotendeels door de veilingtarieven in 
stand worden gehouden.

Niettemin zijn de relatief hoge prijzen ten opzichte van het buitenland voor 
grootverbruikers wel een concurrentienadeel. Daarvoor zijn geen 
gemakkelijke oplossingen. Ook gebied de eerlijkheid te constateren dat 
maatregelen ter verlaging van de kosten voor grootverbruikers door anderen 
zullen moeten worden opgebracht.
Maatregelen die volgens de Raad zouden kunnen worden onderzocht, onder 
andere op hun Europeesrechtelijke aanvaardbaarheid, zijn:
–   Rechtstreeks preferentiële toegang tot interconnectiecapaciteit;
–   Verlaging van de nettarieven voor grootverbruikers (te rechtvaardigen 

door de grote volumina);



–   Speciale gunstige voorwaarden voor investeringen door 
grootverbruikers in productiecapaciteit voor elektriciteit en/of WKK.

3 INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN 

Nederland is maar een kleine speler, en de huidige Nederlandse 
elektriciteitsbedrijven hebben een zeer beperkte omvang in vergelijking met 
de Duitse bedrijven RWE en E.ON, het Belgische Electrabel en het Franse 
EdF. De Energieraad vindt dat Nederland met deze bescheiden positie in 
Europa rekening dient te houden bij het vormgeven van het eigen beleid. 
Een aantal landen streeft naar een ‘nationale kampioen’ die op de 
internationale markt een rol van betekenis kan vervullen. De overheid heeft 
veelal zeggenschap in dit bedrijf of ondersteunt haar positie. 
In geen enkele lidstaat zijn de distributienetten verplicht volledig 
afgescheiden van de energiebedrijven. Ook in het Verenigd Koninkrijk, dat 
het marktmodel binnenlands het verst heeft doorgevoerd, kunnen 
distributienetten onderdeel uitmaken van dezelfde holding waar andere 
onderdelen van het energiebedrijf onder vallen. De Raad waarschuwt voor 
het voeren van beleid in dit stadium dat afwijkt van dat in de ons 
omringende landen.
In de meeste ons omringende landen wordt nog niet aan alle voorwaarden 
voor effectieve concurrentie voldaan. Veel landen aarzelen volgende stappen 
te zetten, wat de toekomstige ontwikkeling van de internationale markt in 
hoge mate onzeker maakt. 

De Raad concludeert op basis van een analyse van de (toekomstige) 
marktwerking en de ontwikkelingen op EU-niveau en in de verschillende 
lidstaten dat het nog onzeker is of, en zo ja in welk tempo een concurrerende 
internationale markt voor elektriciteit zal ontstaan. De Energieraad vindt 
dat Nederland daar op internationaal niveau met kracht naar moet streven. 
Voor het eigen binnenlandse beleid dient Nederland er echter tevens 
rekening mee te houden dat deze gewenste situatie (voorlopig) niet zal 
ontstaan. Scenario’s kunnen behulpzaam zijn bij de beoordeling van de 
robuustheid van beleidsopties in het licht van verschillende denkbare 
toekomstige ontwikkelingen. 

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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4 SCENARIO’S

De Energieraad acht het denkbaar dat zich in de komende decennia 
verschillende scenario’s ontrollen. In deze scenario’s is sprake van meer of minder 
effectieve concurrentie, en meer of minder bovennationale samenwerking. 

Scenario I : EU+ Effectieve concurrentie op een Noordwest-europese markt. In dit 
scenario wordt het best praktisch haalbare ideaal werkelijkheid: er ontstaat één 
groothandelsmarkt in Noordwest Europa, met voldoende (meer dan vijf) 
spelers, liquiditeit en transparantie. 

Scenario II : Ieder voor zich in eigen land. In dit scenario komen de lidstaten 
door slechte ervaringen met import en black-outs tot de conclusie dat het 
onwenselijk is voor de elektriciteitsvoorziening afhankelijk te zijn van andere 
landen. Iedereen wil voldoende productiecapaciteit in eigen land. Er wordt wel 
incidenteel elektriciteit geïmporteerd of geëxporteerd, maar het concept van 
een internationale markt is verlaten.

Scenario III : EU- Oligopolie zonder effectieve concurrentie op een Noordwest-
europese markt. In dit scenario is de uitbreiding naar een groter geografisch 
gebied wel succesvol, maar er ontstaat geen effectief concurrerende 
marktstructuur. Er zijn te weinig spelers, er is marktmacht en 
marktdominantie. Regulering en toezicht blijven gefragmenteerd, 
randvoorwaarden verschillen per land. 

5 BELEIDSOPTIES VOOR NEDERLAND

Nederland heeft verschillende opties voor beleid, die zijn beoordeeld in het 
licht van de drie denkbare scenario’s EU+, Ieder voor zich, en EU-. Belangrijke 
criteria voor beoordeling van de opties zijn:
–   De robuustheid van de optie voor verschillende scenario’s.
–   De bijdrage aan een internationale effectief concurrerende 

elektriciteitsmarkt.
–   Een vergelijking met de stappen die elders in Europa worden gezet.
–   Andere voor- en nadelen.
–   De mogelijkheid om de ongewenste neveneffecten van een beleidsoptie 

via aanvullend beleid weg te nemen of te verzachten.



Uitgangspunt bij de beoordeling is steeds het belang op korte en lange 
termijn van de consument. De beleidsopties hebben betrekking op 
verschillende onderdelen van de waardeketen van elektriciteit 
(interconnectie, productie, transmissie, distributie). Deze kunnen niet los 
van elkaar worden gezien. Bijvoorbeeld de opties voor de netten hebben ook 
consequenties voor effectieve concurrentie bij de productie. 

IMPORT EN PRODUCTIE 

Vergroting van interconnectorcapaciteit kan leiden tot een grotere markt voor 
producenten waar meer spelers met elkaar concurreren. Transportcapaciteit is 
echter duur, en de ontwikkeling ervan kost tijd. Investeringen in 
interconnectorcapaciteit hebben alleen zin als de voorzieningszekerheid is 
gewaarborgd en een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van een markt 
met effectieve concurrentie. De Raad beveelt aan dat prioriteit wordt gegeven 
aan uitbreiding van interconnectiecapaciteit met landen waarmee goede 
afspraken kunnen worden gemaakt over de leveringszekerheid en waar er 
potentie is voor aantrekkelijke prijzen, ook op de langere termijn.

De Raad is bezorgd over het risico van vermindering van concurrentie bij 
productie. Dit doet zich voor als er onvoldoende producenten-aanbieders 
overblijven op de Nederlandse resp. Noordwest-europese markt, doordat 
kleinere spelers (zoals NUON en Essent) bij gebrek aan concurrentiekracht 
omvallen of worden overgenomen.
Naar de mening van de Raad dient het overheidsbeleid in Nederland (maar 
ook in andere lidstaten) erop gericht te zijn om een dergelijke ontwikkeling 
tegen te gaan. Wanneer er geen garanties zijn dat dit zal lukken met 
mededingingsbeleid of wet/regelgeving, bepleit de Raad om de optie van 
(gedeeltelijk) overheidseigendom niet uit de weg te gaan.
De productie van elektriciteit is één element van de waardeketen van 
grondstoffen tot klant. De Raad bepleit dat ook bij het afwegen van 
beleidsopties voor andere elementen van de waardeketen voldoende oog is 
voor de onwenselijkheid om de concurrentiekracht van de kleinere spelers 
aan te tasten.
Veel lidstaten hebben een nationale kampioen, waarvan de overheid 
(gedeeltelijk) eigenaar is. Nederland zou ook een nationale kampioen 
kunnen creëren. Deze optie vergroot de kans op het realiseren van een 
voldoende concurrerende internationale markt, maar vermindert de 
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binnenlandse concurrentie zolang deze markt er nog niet is. De Energieraad 
vindt dat deze optie voorlopig moet worden opengehouden. De optie zou 
moeten worden overwogen als duidelijk is dat het scenario II, Ieder voor 
zich, zich niet zal voordoen, en het perspectief van een goed werkende 
internationale markt zich aandient. De nationale kampioen kan dan 
namelijk bijdragen aan het creëren van een vijfde of zesde grote speler op 
deze markt. Een vroegtijdige verkenning van de mogelijkheden en valkuilen 
van deze route is nodig.

NETTEN

Er bestaan verschillende opties voor de transmissienetten en de 
distributienetten met betrekking tot de organisatie en het eigendom. In het 
recente advies ‘Net nog niet’ heeft de Raad hier ook uitgebreid aandacht aan 
geschonken.
Het samenvoegen van alle transmissienetten onder beheer van Tennet 
zou voordelen voor de betrouwbaarheid kunnen opleveren door minder 
kans op communicatiestoornissen en betere optimalisering van 
investeringen. De Raad beveelt aan dit door een objectieve partij te laten 
onderzoeken.

Bij de distributienetten is de optie van het al dan niet afsplitsen momenteel 
sterk in discussie. Volledige afsplitsing is de meest zuivere optie omdat alle 
vormen van misbruik ten behoeve van concurrerende activiteiten kunnen 
worden voorkomen, en toezicht eenvoudiger is door hogere transparantie. 
De Raad ziet echter een groot nadeel: door de afsplitsing wordt de 
concurrentiekracht van de energiebedrijven aangetast en worden ze meer 
kwetsbaar voor overname. De buitenlandse concurrenten van de 
Nederlandse energiebedrijven bezitten namelijk in de meeste gevallen wel 
netten en worden door afsplitsing in Nederland in hun concurrentiekracht 
bevoordeeld qua cash-flow en balanspositie *. 
Bij vergelijking met de andere landen in Europa scoort de optie afsplitsen 

*                       De inschatting van de Raad is dat bij een gemiddeld geïntegreerd energiebedrijf (productie/netten/

verkoop) 70-80% van de waarde van de activa betrekking heeft op de netten en slechts 20-30% op productie/verkoop. De 

netten genereren een stabiele kasstroom van gemiddeld ca. 60% van het totaal, in de ‘magere jaren’ loopt dit percentage 

op tot meer dan 90%. De netten spelen dus een belangrijke rol bij het ‘overleven’ in magere jaren en vormen door hun 

hoge waarde een obstakel voor overnames.



slecht: in geen enkel ander land is volledige afsplitsing van eigendom 
afgedwongen. 
De veelgehoorde gedachte dat afsplitsing van distributienetten van de 
Nederlandse energiebedrijven de concurrentie zou versterken en tot lagere 
binnenlandse prijzen zou leiden is niet gebaseerd op een adequate analyse van 
de problematiek. Afsplitsing van netten biedt naar het oordeel van de Raad 
geen soelaas voor de huidige prijsproblemen.
De Raad beveelt de optie aan waarbij wel een volledige juridische en 
organisatorische scheiding plaatsvindt, maar geen volledige afsplitsing van 
eigendom. De netbeheerder kan dan wel volledig op eigen benen staan, echter 
zonder dat balanspositie en cash-flow van de energiebedrijven wordt 
aangetast. Verder zal de toezichthouder de mogelijkheid moeten krijgen om 
zware sancties op te leggen bij misbruik.

Wat betreft de optie ‘al dan niet privatiseren’ is de Raad van mening dat de 
distributienetten niet volledig kunnen worden geprivatiseerd totdat regelgeving 
en toezicht, met name op het gebied van kwaliteit, zich hebben bewezen. Voorts 
is er een waterdichte regeling voor geval van wanbeheer nodig.
Volledig privatiseren van Tennet is naar de mening van de Raad voorlopig ook 
niet opportuun, vooral omdat het in de komende jaren nodig is Tennet te 
kunnen blijven inzetten voor uitvoering van belangrijke beleidsbeslissingen. 
Bovendien is de functie van Tennet als systeembeheerder niet verenigbaar met 
privatisering.

PUBLIEK BELANG BORGEN VIA EIGENDOM VAN ENERGIEBEDRIJVEN

De Energieraad meent dat publieke belangen - voorzover deze (nog) niet 
adequaat kunnen worden geborgd door regelgeving en toezicht - door 
eigendom kunnen worden geborgd. Voorwaarde is dan wel dat de overheid 
zich als actieve aandeelhouder opstelt (hetgeen nu niet het geval is). Een 
minderheidsaandeel, aangekleed met enkele bijzondere rechten via een 
privaatrechtelijke aandeelhoudersovereenkomst, kan daarvoor voldoende zijn. 
Gezien de beleidsverantwoordelijkheid wat betreft de energievoorziening en 
gewenste c.q. noodzakelijke eenduidige aansturing zou het 
minderheidsaandeel bij de Rijksoverheid terecht dienen te komen. Het 
grootste deel van de aandelen, dat nu in handen is van lagere overheden, kan 
dan toch aan private partijen worden verkocht, waarmee aan de wens van deze 
overheden kan worden tegemoetgekomen. 

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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In het licht van het bovenstaande ziet de Raad de volgende mogelijkheden 
voor overheidseigendom:
a.  Het borgen van de publieke belangen met een minderheidsaandeel (met 
speciale rechten) in de netbedrijven.
b.  In het geval de ongewenste concentratie in productie niet kan worden 
tegengegaan met andere instrumenten (zie ‘import en productie’ hierboven) 
een minderheidsaandeel (met speciale rechten) in de holding van enkele van 
de geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven. In dit geval kunnen tevens 
de publieke belangen bij de netwerkbedrijven van deze ondernemingen via 
dit minderheidsaandeel worden geborgd.

AANVULLENDE SECTORSPECIFIEKE MAATREGELEN

Er zijn verschillende aanvullende maatregelen mogelijk om concurrentie te 
bevorderen die goed kunnen scoren ongeacht het scenario. Als er echter 
sprake is van structurele gebreken ten aanzien van de basisvoorwaarden voor 
effectieve concurrentie is het moeilijk dit te compenseren met 
sectorspecifieke instrumenten.
De Raad adviseert de volgende maatregelen nader te verkennen:
–   Verplicht inbieden van productiecapaciteit ter verhoging van 

liquiditeit.
–   Importverbod voor binnenlandse producenten.
–   Verhogen van de vraagelasticiteit bij hoge piekprijzen.
–   Marktkoppeling in plaats van veiling van interconnectiecapaciteit.
–   Verbetering van transparantie.
Verplicht veilen van productie kan als instrument worden ingezet om 
marktdominantie te verminderen.
De Raad is huiverig voor het stellen van maximumprijzen. Dergelijke 
maatregelen ondergraven de mechanismen achter de marktwerking, met als 
mogelijk en zelfs waarschijnlijk gevolg dat de problemen verergeren in plaats 
van worden opgelost. Ervaringen met maximumprijzen in andere landen 
zijn dan ook slecht.

6 NEDERLANDSE AGENDA VOOR BRUSSEL

De Nederlandse overheid dient zich actief in te zetten om ervoor te pleiten 
dat binnen Europa een verdergaande harmonisatie van beleid plaatsvindt. 
Hierbij denkt de Raad met name aan onderwerpen als regelgeving en 



toezicht, TSO’s (Transmission System Operators), visie op concentraties en 
dominantie en voorzieningszekerheid en milieu. Het Nederlandse 
voorzitterschap van de Europese Unie biedt hiertoe een unieke gelegenheid.

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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1.1 ACHTERGROND VAN DIT ADVIES

In april  heeft de Energieraad een signaleringsadvies over de libera lisering 
van de Europese elektriciteitsmarkt uitgebracht: ‘Energiemarkten op de 
weegschaal’. De Raad signaleerde op basis van een uitvoerige analyse dat 
onder de bestaande condities er een reëel te achten risico is dat de 
oorspronkelijke bedoelingen achter marktwerking in de energiesector niet of 
maar zeer ten dele zullen worden gerealiseerd. Ook heeft de Raad in het 
signaleringsadvies eerste gedachten voor oplossingsrichtingen neergelegd. De 
gesignaleerde risico’s waren voor de Energieraad reden tot kritische bezinning 
en een reden voor een beleidsmatige discussie. 
Het signaleringsadvies heeft naar de mening van de Raad een goede functie 
gehad. Het leidde – zowel binnen als buiten de media – tot spontane reacties, 
en het bleek een goede basis voor discussie in de ronde die de Raad heeft 
gemaakt langs verschillende partijen. Dit heeft er mede toe geleid dat de Raad 
door de Minister van Economische zaken gevraagd is te adviseren over 
concrete beleidsopties.

In de periode na april  heeft de discussie waartoe de Energieraad met het 
signaleringsadvies opriep verschillende nieuwe beleidsmatige impulsen 
gekregen. 
Een eerste belangrijke impuls is het intrekken van de bestaande EU-
richtlijnen voor de elektriciteits- en gasmarkt (/// ///  en /// /// ). Deze 
zijn vervangen door nieuwe richtlijnen1. Hiermee is een nieuwe stap gezet op 
weg naar een geïntegreerde Europese Energiemarkt waardoor vooral in 
landen als Duitsland en Frankrijk relatief ingrijpende aanpassingen nodig 
zijn, zoals:
–   de instelling van een toezichthouder;
–   juridische splitsing tussen distributienetwerken en productie en levering.

Een tweede belangrijke impuls is het initiatief van de Europese Commissie 
om te komen tot een Strategy Paper ‘Medium term vision for the internal 

1

INLEIDING

1                       Richtlijn van 26 juni 2003, nr. 2003/54/EG, betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit; Verordening van 26 juni 2003, nr. 1228/2003, de voorwaarden 

voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit; Richtlijn van 26 juni 2003, nr. 

2003/55/EG, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.



electricity market’. Een concept van dit paper is besproken op de ‘th 
meeting of the Florence Forum’2. Dit initiatief beoogt in de tweede helft 
van  uit te monden in een witboek met de volgende onderwerpen: lands
grensoverschrijdende handel, marktstructuur en interconnectie, vrije 
consumentenkeuze, adequate investeringen in productie, stimulering van 
duurzame energie en CO2-reductie, verwijdering van andere 
marktverstoringen als belastingbeleid, elektriciteitsuitwisseling met derde 
landen. Vele van de in dit paper genoemde thema’s sluiten goed aan bij de 
visie van de Raad. De problemen worden dus ook op EU niveau onderkend.

Een derde belangrijke beleidsmatige impuls betreft de beleidsvoornemens 
van de minister van Economische Zaken inzake voorzienings- en 
leveringszekerheid3. Deze voornemens, waarvan een groot deel later 
geconcretiseerd zal worden, hebben onder meer betrekking op: 
internationale afspraken in geval van noodsituaties, betere aansluiting van 
de gasmarkt op de elektriciteitsmarkt, prikkels voor afnemers om hun 
elektriciteitsverbruik in tijden van schaarste te verminderen en prikkels voor 
investeringen in piekvermogen.

Naast deze beleidsmatige impulsen hebben zich een aantal gebeurtenissen 
en ontwikkelingen voorgedaan die de discussie over de Europese 
elektriciteitsmarkt hebben beïnvloed. De code rood als gevolg van de droge 
zomer in Nederland en Frankrijk, en de recente grootschalige 
stroomstoringen in de Verenigde Staten, Scandinavië, Londen en Italië 
hebben geleid tot hernieuwde – politieke – aandacht voor de 
voorzieningszekerheid in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt.
Deze stroomstoringen hebben de Europese Commissie er toe gebracht met 
een nieuw pakket aan beleidsvoorstellen te komen4. Naast een voorstel voor 
een richtlijn over energiebesparing bevat dit pakket een voorstel voor een 
richtlijn gericht op maatregelen voor leveringszekerheid en investeringen in 

2                       Deze vond plaats op 8-9 juli 2003. Hier werd de versie d.d. 23 juni 2003 van het 

Strategy Paper besproken: http:/europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/10_en.htm.

3                       Brief van 3 september 2003 over voorzienings- en leveringszekerheid energie aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kenmerk ME/ESV/3048488.

4 Package of Commission documents on Energy Infrastructure (adopted on 10 December 2003), http:

//europa.eu.int/comm/energy/electricity/infrastructure/com_proposal_2003_en.htm. 
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elektriciteitsinfrastructuur5. Overigens noemt de Commissie ook expliciet 
het bevorderen van concurrentie als oogmerk van het pakket van 
voorstellen omdat de investeringen in infrastructuur kunnen bijdragen aan 
een betere marktstructuur voor de elektriciteitsindustrie. Belangrijke 
elementen uit de voorgestelde richtlijn zijn:
–   Het vereiste dat lidstaten een beleid voor leveringszekerheid 

formuleren, met daarbij aandacht voor voldoende reservecapaciteit.
–   Het vereiste dat de beheerder van het hoogspanningsnet een meerjaren 

investeringsstrategie voorlegt aan de nationale toezichthouder (die dit 
vervolgens in EU-verband voorlegt voor consultatie).

–   De nationale toezichthouder krijgt de bevoegdheid om de nodige 
investeringen af te dwingen.

De aandacht voor concurrentie op de Europese elektriciteitsmarkt is ook 
toegenomen door de – door de Europese Commissie goedgekeurde – creatie 
van een ‘national champion’ in Oostenrijk, en activiteiten van de Belgische 
en Franse overheid teneinde de marktmacht van de bestaande monopolist te 
verminderen. In Nederland heeft het concurrentievraagstuk extra aandacht 
gekregen door het faillissement van Energy XS en door de overname van 
Remu (door Eneco), de voorwaardelijke goedkeuring van de overname van 
de Nederlandse elektriciteitscentrales van Reliant (door NUON) en recente 
gesprekken tussen Eneco en E.ON in Nederland. 

Tot slot is in dit kader het advies van de Energieraad van december  over 
de energienetten relevant6. Hierin wordt bepleit om het vraagstuk van het al 
dan niet afsplitsen en privatiseren van de energienetten te bezien in de 
context van de ontwikkeling van de Europese energiemarkt.

1.2 DOEL EN AFBAKENING 
De Minister van Economische Zaken heeft de Energieraad per brief van 
september  (zie bijlage) uitgenodigd om vanuit een integrale benadering 

5                       Brussels, 10.12.2003; COM(2003) 740 final; 2003/0301 COD): Proposal for a 

‘Directive of the european parliament and of the council concerning measures to safeguard security of 

electric supply and infrastructur investment’. 

6                       Energieraad, ‘Net nog niet; advies van de Energieraad over de organisatie en het 

eigendom van energienetten’, Den Haag, december 2003.



zijn visie te geven op de ontwikkeling van effectieve concurrentie op de EU-
markt, en te adviseren over concrete beleidsopties ter zake van de 
liberalisering van de Europese en Nederlandse elektriciteitsmarkt. De 
Minister vraagt de Raad daarbij in het bijzonder in te gaan op de 
beleidsopties die de Nederlandse regering ter beschikking staan, gelet op de 
onderlinge samenhang van drie doelstellingen van het energiebeleid: 
betaalbaar, betrouwbaar en schoon. Specifieke vragen daarbij hebben 
betrekking op:
–   De gevolgen en risico’s van het transitieproces van een Nederlandse 

deelmarkt naar de creatie van een geïntegreerde Europese markt, en 
de invloed daarbij van het vergroten van de interconnectorcapaciteit 
tussen Nederland en zijn buurlanden;

–   de rol van de Europese Commissie en de lidstaten bij het bevorderen 
van effectieve concurrentie;

–   de effectiviteit van specifiek Nederlands beleid voor de concurrentie op 
nationaal niveau.

Op basis van – de discussies over – het signaleringsadvies, de beleidsmatige 
ontwikkelingen en de adviesaanvraag van de minister heeft de Raad de 
volgende vraagstelling voor het oplossingsgerichte advies geformuleerd:
‘Welke strategische opties heeft de Nederlandse overheid teneinde te komen 
tot een goedwerkende elektriciteitsmarkt? Hierbij betreft het zowel 
maatregelen die Nederland binnenlands kan nemen, als activiteiten die 
Nederland in de internationale arena in gang kan zetten. De Nederlandse 
activiteiten in de internationale arena worden bezien vanuit het perspectief 
dat de invloed van Nederland op de beleidsontwikkeling, althans voor 
elektriciteit, in de Europese Unie slechts beperkt is.’

De invalshoek is dus de elektriciteitsmarkt – en de deelmarkten – binnen de 
Europese Unie. De Raad zal in de loop van  een advies uitbrengen over 
de gasmarkt waarvan de scope naast een goede marktwerking ook gericht is 
op de specifieke positie van Nederland op gasgebied. 
Het accent ligt op een goede marktwerking, waarbij in beperkte mate wordt 
gekeken naar milieu en voorzieningszekerheid. De gedachte daarbij is dat 
een voldoende mate van milieubescherming en dito voorzieningszekerheid 
bij verschillende vormen van marktwerking en marktstructuur kunnen 
worden gerealiseerd. De Raad tekent daarbij wel aan dat de instrumentatie 
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waarschijnlijk wel zal verschillen afhankelijk van de aard van de 
marktwerking die zal ontstaan. Primair gaat het er echter in dit advies 
om zicht te krijgen op de marktwerking die kan worden gerealiseerd en 
vooral ook de wijze waarop een goede marktwerking kan worden 
bevorderd.

1.3 GEHANTEERDE AANPAK

De aanpak van de Energieraad om te komen tot het oplossingsgerichte 
advies bestond in grote lijnen uit drie blokken, die in de opbouw van het 
advies terug te vinden zijn: consultaties, nadere analyse en het uitwerken van 
scenario’s en beleidsopties.

De Raad heeft de maanden na het uitbrengen van het signaleringsadvies 
gesprekken gevoerd met vele stakeholders, deskundigen en overheden7gesprekken gevoerd met vele stakeholders, deskundigen en overhedengesprekken gevoerd met vele stakeholders, deskundigen en overheden . In 77

deze consultatieronde werd ingegaan op de analyse uit het signaleringsadvies 
en op mogelijke oplossingsrichtingen.
Op basis van de inzichten die tijdens de consultatieronde zijn verkregen 
heeft een nadere analyse plaatsgevonden. Bij deze analyse is voorts gebruik 
gemaakt van bestaande en recent verschenen literatuur over het functioneren 
van elektriciteitsmarkten8. Ook is waardevolle input verkregen uit het 
Research Symposium dat in september  is georganiseerd door het 
Centraal Planbureau, het Energieonderzoek Centrum Nederland en de 
Energieraad 9. 
Het derde onderdeel van de aanpak bestond uit het opstellen van 
scenario’s en beleidsopties die binnen deze scenario’s zijn getoetst op 
robuustheid. 

7                       Zie bijlage 2.

8                       Zoals het NERA-rapport ‘Consolidation in the EU electricity sector’ (april 2003), het 

rapport van the Boston Consultancy Group ‘Keeping the Ligts On’ (mei 2003), het rapport van Deloitte & 

Touche ‘Internationale benchmark privatisering en unbundling regionale energiebedrijven’ (juli 2003), de 

papers van de 10th meeting of the Florence Forum’ (juni 2003), het rapport van the Brattle Group ‘The 

development a spot market exchange infrastructure for Belgium’ (februari 2003), en het MSC-rapport 

‘Liquidity in the Dutch Wholesale electricity market (mei 2003). 

9                        Research Symposium on European Electricity Markets, 26 september 2003, Den Haag.



Gedurende het gehele traject is – evenals bij het signaleringsadvies – gebruik 
gemaakt van de deskundige ondersteuning door ECN Beleidsstudies10, als 
klankbord en ten behoeve van nadere informatieverzameling.

1.4 LEESWIJZER 

De samenvatting, met daarin integraal opgenomen de aanbevelingen uit 
hoofdstuk , is te beschouwen als een zelfstandig leesbare ‘management 
summary’.

HOOFDSTUK 2 

bevat de resultaten van de nadere analyse van concurrentie op 
elektriciteitsmarkten zoals die op basis van vele discussies en nadere studie tot 
stand is gekomen. Er wordt ingegaan op de verwachtingen, mogelijkheden en 
beperkingen voor concurrentie op een Europese markt, de daarbinnen 
functionerende deelmarkten en de mogelijkheden en beperkingen om deze 
naar elkaar toe te laten groeien. Van belang in dit hoofdstuk zijn voorts de 
voorwaarden voor effectieve concurrentie die als basis dienen voor de volgende 
hoofdstukken.

HOOFDSTUK 3 

beschrijft hoe de concurrentiesituatie en de structuur van de elektriciteitssector 
in de andere EU-lidstaten. Met name vanuit het perspectief  dat Nederland 
een kleine speler op de Europese elektriciteitsmarkt is en daarmee afhankelijk 
van de ontwikkelingen die in de rest van de EU plaatsvinden.

HOOFDSTUK 4 

bevat drie scenario’s voor de concurrentiesituatie in  waar Nederland 
rekening mee moet houden. Deze scenario’s worden in hoofdstuk  gebruikt 
om de robuustheid van de beleidsopties te toetsen.

HOOFDSTUK 5 

is het zwaartepunt van het advies. Het bevat beleidsopties voor Nederland die 
worden beoordeeld met behulp van de inzichten uit de voorgaande 
hoofdstukken.

10                     Met name dhr. M.J.J. Scheepers, M.Sc.
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HOOFDSTUK 6 

bevat de Nederlandse agenda voor het te voeren EU-beleid. Op basis van een 
analyse van initiatieven van de Europese Commissie zijn aanbevelingen voor 
een Nederlandse inzet geformuleerd.

HOOFDSTUK 7 

tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen die uit het voorgaande 
voortvloeien. Deze zijn ook integraal opgenomen in de samenvatting.



2.1 INLEIDING

De analyse in het signaleringsadvies is in de consultatieronde van de Energieraad 
uitgebreid van commentaar voorzien. Ook in de openbare discussie en in 
naderhand verschenen studies zijn aanvullende inzichten gegeven op deze 
analyse. Een belangrijke conclusie op basis hiervan is dat het beeld – zoals dat in 
het signaleringsadvies is gegeven – in hoofdlijnen breed wordt onderschreven. 
Deze hoofdlijnen kunnen als volgt worden weergegeven: 
Hoewel de korte termijn effecten van marktwerking – in termen van 
kostenbesparingen – in het algemeen positief worden beoordeeld, is er een reëel 
te achten risico dat er op de Europese elektriciteitsmarkt weinig effectieve 
concurrentie zal ontstaan. Dit kan ook van invloed zijn op de publieke belangen 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid. De kenmerken van het product 
elektriciteit, de strategische opstelling van bedrijven en overheden en de 
historisch gegroeide situatie qua energie-infrastructuur en brandstofmix leiden 
er toe dat alleen zeer grote, kapitaalkrachtige spelers zullen kunnen meekomen 
op de groothandelsmarkt. Bij het ontbreken van voldoende zekerheid zullen 
kapitaalintensieve investeringen worden uitgesteld; de markt neigt vanzelf naar 
krapte. De betrouwbaarheid zal naar verwachting onder druk komen te staan en 
milieubescherming krijgt het naar verwachting moeilijker.

Over de aard en de mate waarin er sprake is van onzekerheden en risico’s 
bleken de inzichten tijdens de consultatieronde te verschillen. Er wordt niet 
alleen verschillend gedacht over de huidige en toekomstige marktwerking  
maar ook over wat er van de marktwerking kan worden verwacht. Ook het 
beeld van wat onder een goed werkende markt elektriciteitsmarkt moet 
worden verstaan is verschillend. Waar de één vindt dat van voldoende 
marktwerking sprake is als de prijzen tenderen naar het niveau van kosten 
voor nieuw productievermogen, heeft de ander een veel meer dynamisch 
marktconcept in gedachten, waarbij onder meer voldoende spelers acteren 
zodat geen der partijen marktmacht kan uitoefenen.

Voorts zijn er verschillende ideeën over de gewenste betrokkenheid van de 
overheden in de zich ontwikkelende markt en de sturing door overheden van  
publieke belangen als voorzieningszekerheid en milieu (nationaal of Europees)?
Naar de mening van de Energieraad hebben deze verschillen van inzicht niet 
alleen te maken met de verschillende belangen van de verschillende partijen 

2
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maar ook met de complexiteit van de marktwerking en het feit dat de markt 
nog in transitie is. Vooral het laatste is van grote betekenis. Producenten, 
leveranciers en afnemers zijn nog volop bezig om zich vertrouwd te maken 
met marktwerking voor een product dat niet kan worden opgeslagen en 
moeilijk over zeer grote afstanden kan worden getransporteerd. Verder heeft 
de transitie van een gesloten naar een open markt zich tot nu toe vooral 
binnen landsgrenzen afgespeeld en bevindt de markt zich nog aan het begin 
van marktwerking op Europese schaal. Vergelijking met andere sectoren 
leert dat ook deze transitie nog jaren kan duren. 

In dit hoofdstuk wordt een aangescherpte analyse van marktwerking 
gegeven welke zich voornamelijk op de doelstelling ‘betaalbaar’ zal 
concentreren. De andere doelstellingen ‘betrouwbaar’ en ‘schoon’ komen 
later aan bod; zie onder meer de toetsingscriteria voor de beleidsopties in 
hoofdstuk .

2.2 EEN EU -MARKT VOOR ELEKTRICITEIT 

In de overwegingen voor Richtlijn /// ///  van  juni   wordt 
gesproken over het tot stand brengen van een volledig operationele interne 
markt voor elektriciteit. Tevens is aangegeven dat met de voorgaande 
richtlijn de ervaring is opgedaan dat de interne markt van elektriciteit 
voordelen kan opleveren in de vorm van:
–   kwalitatief betere dienstverlening;
–   toegenomen concurrentie;
–   verbeterde efficiëntie;
–   prijsverlagingen.

Een interne markt betekent dat de markttoegang open is voor bedrijven uit 
de hele EU en dat de concurrentievoorwaarden in de lidstaten gelijk zijn 
voor alle marktspelers, althans naar elkaar toegroeien. Een nog veel 
voorkomend misverstand is dat het streven naar effectieve concurrentie ook 
betekent dat de prijs voor elektriciteit vrijwel gelijk is voor alle 
grootverbruikers en consumenten. Dat is echter niet het geval. Logistieke 
belemmeringen en kosten, en kosten van productie en levering kunnen 
verschillende prijzen veroorzaken.
In de overwegingen van de richtlijn wordt overigens geconstateerd dat er – 



wat betreft de werking van de markt – nog belangrijke tekortkomingen en 
mogelijkheden tot verbetering zijn, met name:
–   gelijke concurrentievoorwaarden op het niveau van de 

elektriciteitsproductie;
–   het beperken van het risico van marktdominantie en 

marktondermijnend gedrag;
–   het zorgen voor niet-discriminerende transmissie- en 

distributietarieven, en
–   de bescherming van kwetsbare afnemers en het verstrekken van 

informatie over brandstoffen.

Deze tekortkomingen zijn grotendeels technisch en historisch verklaarbaar. 
De kenmerken van het product elektriciteit (geen opslagmogelijkheden, 
transport is duur en een storing leidt hoge maatschappelijke kosten) 
beïnvloeden in sterke mate de afbakening van de relevante markt en de soort 
concurrentie die op deze markt ontstaat. Deze invloed lijkt bij de introductie 
van marktwerking bij elektriciteit teveel onderschat. Met name de 
grootverbruikers in Nederland beklagen zich over het ontbreken van een 
Europees ‘level playing field’11.

Verder ontstaan veel misverstanden omdat er in feite sprake is van 
verschillende elektriciteitsmarkten (kort, lang, basislast, pieklast) met grote 
verschillen in bijv. de prijsvorming. 

2.3 DE VERSCHILLENDE ELEKTRICITEITSMARKTEN

MARKTWERKING EN DE WAARDEKETEN VAN ELEKTRICITEIT

De waardeketen van grondstof tot elektriciteit bij de klant kent een aantal 
‘schakels’, te weten: productie, groothandel, transport (transmissie/
distributie) en verkoop. Iedere schakel van de keten brengt kosten met zich 
mee en voegt waarde toe.

11                     Zie bijv. Financieel Dagblad d.d. 1-3-2004, blz. 7: ‘Stroommarkt industrie potdicht; 

VNO-NCW eist dat belofte Europese elektriciteitsmarkt wordt ingelost’.
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Grondstoffen
 Productie +           

Groothandel              Netten                  Verkoop Klanten Import

FIGUUR 1 DE WAARDEKETEN VAN ELEKTRICITEIT

Er zijn in principe twee marktmodellen voor concurrentie in een dergelijke structuur aan te 
geven:
1 concurrentie in ieder schakel

2 alleen concurrentie aan het eind van de keten

Het overgrote deel van de elektriciteitsondernemingen is zowel actief in de 
productie als de verkoop. De keus voor een marktmodel waarin alleen 
gestreefd wordt naar concurrentie aan het einde van de keten zou hierop 
aansluiten. In de EU-richtlijn die de basis is van de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt is echter nadrukkelijk gekozen voor concurrentie 
(marktwerking) in iedere schakel van de waardeketen. Hiermee wordt 
beoogd dat alle schakels van de bedrijfskolom efficiënter worden:
–   Op groothandelsmarkten voor productie zouden betere prikkels 

ontstaan voor kostenbeheersing bij bouw en opereren van nieuwe 
en bestaande capaciteit, innovatie in opwekkingstechnologie en 
een verschuiving van de risico’s voor de technologiekeuze van de 
consument naar de aanbieder.

–   Retailcompetitie zou moeten leiden tot een betere afstemming van 
prijs/kwaliteit op de keuze van de consument, en een breder aanbod 
van retail service producten, risk management, vraagmanagement en 
nieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsdifferentiatie.

–   Op prestatie gebaseerde regulering van (monopolistische) transport- 
en distributiebedrijven zou moeten leiden tot kostenbesparing en 
kwaliteitsverbetering.

Voor het optimaal functioneren van dit model dient de groothandelsmarkt 
liquide en transparant te zijn waardoor een representatieve groothandelsprijs 
ontstaat. Deze groothandelsprijs vormt de basis voor zowel de prijs aan 
groot- als aan kleinverbruikers. De prijs voor klanten wordt naast de 
groothandelsprijs bepaald door de transportkosten en de verkoopkosten. De 
netten zijn een logistiek monopolie waarop geen concurrentie plaatsvindt. 
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De nettarieven worden door de toezichthouder bepaald en zijn voor alle 
netgebruikers gelijk. De transportkosten die met name voor de consument 
aanzienlijk kunnen zijn, spelen in de concurrentie dus geen rol. De 
verkoopkosten zijn tenslotte  beperkt. Voor alle klanten (groot en klein) is 
dus effectiviteit van de concurrentie en daarmee de prijsvorming op de 
groothandelsmarkt bepalend voor de uiteindelijke prijs die ze betalen. De 
Raad heeft zich dan ook vooral geconcentreerd op de concurrentie tussen 
aanbieders op de groothandelsmarkt.

PRIJSVORMING OP DE GROOTHANDELSMARKTEN

Op de groothandelsmarkt is er sprake van kortlopende leveringscontracten 
(< jaar) en langlopende contracten (> jaar).  De prijsvorming op de beide 
markten is verschillend omdat de markt voor kortlopende contracten anders 
reageert op een onbalans tussen vraag en aanbod dan de markt voor 
langlopende contracten. In de huidige markt met veel overcapaciteit wordt 
veel op de korte markt gekocht. Hierdoor concentreert de maatschappelijke 
discussie zich op de prijsvorming op de kortetermijn-markt. Uiteindelijk is 
echter voor zowel aanbieders als kopers op de groothandelsmarkt de prijs op 
de markt voor lange contracten ook belangrijk voor de prijs van elektriciteit. 
Voor een goed begrip van de marktwerking in de elektriciteitsmarkt is het 
dus essentieel om de prijsvorming op beide markten te kennen. 

Voor de kortetermijn-markt is de spotmarkt (handel voor de komende  uur 
op de APX) bepalend voor de prijsvorming. Onder normale omstandigheden 
is de spotmarkt een markt met veel overcapaciteit. Door de wisselende vraag 
is immers de elektriciteitsproductiecapaciteit zelden volledig nodig om de 
vraag te dekken. In een markt met overcapaciteit zakken de prijzen naar het 
niveau van de variabele kosten. Als de vraag groot is en/of niet alle 
productiecapaciteit beschikbaar is kunnen toch op de spotmarkt vraag en 
aanbod in onbalans komen. Doet dit zich voor dan moet de prijs het 
evenwicht herstellen. Aangezien de vraag naar elektriciteit zeer inelastisch is 
en elektriciteit niet kan worden opgeslagen (op voorraad kan worden 
genomen) is een aanzienlijke prijsstijging nodig om vraag en aanbod weer in 
evenwicht te brengen. Prijspieken op de spotmarkt kunnen dus horen dus bij 
een gezonde marktwerking. Doen ze zich niet voor (zoals tot voor kort in 
Duitsland) dan is dit een teken dat er erg veel overcapaciteit is. 

NADERE ANALYSE: PERSPECTIEF MARKTWERKING
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MARKTGEDRAG

Bij veel overcapaciteit koopt men graag op de spotmarkt. De risico’s hiervan 
zijn dan beperkt. Naarmate de overcapaciteit afneemt  zal er steeds vaker een 
tijdelijke onbalans tussen vraag en aanbod optreden en zijn er dus meer 
prijspieken. Hierdoor stijgt het gemiddelde prijspeil van de spotmarkt en 
nemen de risico’s toe. Dit leidt bij kopers tot een wens naar meer 
termijntransacties en een geleidelijk stijgende termijnprijs naar een niveau 
dat de kosten van nieuwe productiecapaciteit kan benaderen. Voor 
marktpartijen is immers de bouw of het op lange termijn contracteren van 
nieuw productievermogen het alternatief voor een steeds volatieler wordende 
korte markt. 

De koppeling tussen de prijzen op de spot- en de termijnmarkt zal nodig zijn 
om tijdig impulsen te geven voor nieuwbouw. Als deze koppeling er niet 
komt dan moet men zich terecht zorgen erover maken of de markt de 
continuïteit van de voorziening waarborgt. Capaciteitstekorten zouden dan 
te laat zichtbaar worden. De prijspieken op de spotmarkt zijn als het ware 
een voorwaarschuwing voor een capaciteitstekort op termijn. In de 
Nederlandse markt is dit thans aan de orde. Er is sprake van frequenter 
optredende prijspieken en een stijgende prijs op de termijnmarkt. Dit kan 
functioneren als een signaal voor de bouw van nieuwe capaciteit waardoor 
ook op lange termijn vraag en aanbod in balans blijft waarmee de 
continuïteit van de voorziening zou zijn gewaarborgd.

Het aantrekken van de prijzen van het niveau van de marginale kosten naar 
het niveau in de buurt van de integrale kosten van nieuwbouw betekent een 
verdubbeling van het prijsniveau op de groothandelsmarkt. Natuurlijk 
wordt dit door kopers als pijnlijk ervaren, maar het is tegelijkertijd essentieel 
voor de continuïteit van de voorziening. In een gezonde markt wordt dit niet 
veroorzaakt door een gebrek aan concurrentie maar door het gaandeweg 
verminderen van de overcapaciteit.

Afnemers op de groothandelsmarkt (grote industrieën en retailers) zullen 
vanwege het cyclische karakter van de korte markt en de risico’s van 
prijspieken op de spotmarkt, een bewuste afweging moeten maken tussen 
kort en lang contracteren (voorzover de mogelijkheid hiertoe bestaat). Het 
inkopen van elektriciteit is in dit opzicht sterk vergelijkbaar met de 



financiering van ondernemingen of de inkoop van andere commodity 
producten. Marktpartijen zullen ieder voor zich een keus moeten maken 
wat voor hen een optimale mix is van lang en kort contracteren om niet 
volledig afhankelijk te zijn van de onvoorspelbare bewegingen op de korte 
markt.

De prijs op zowel de korte als de lange elektriciteitsmarkt is tenslotte zeer 
afhankelijk van de prijsontwikkeling op de brandstofmarkt. Zowel de 
marginale als de integrale kosten van de elektriciteitsproductie (kernenergie 
uitgezonderd) zijn voornamelijk brandstofkosten (marginaal >%, 
integraal kolen circa %, gas circa %) en de lange elektriciteitsprijzen 
zijn contractueel veelal gekoppeld aan de prijzen op de brandstofmarkt. 

Voor de hele energiemarkt is dus de brandstofmarkt zeer prijsbepalend. 
(Stook)olie is en blijft voorlopig prijsleider, ook voor de gasprijzen. De prijs van 
kolen volgt (met vertraging) de prijs van de alternatieven. De oliemarkt is een 
wereld/Europese markt. Nederland speelt hierin slechts een bescheiden rol.

EEN UNIFORME PRIJS IN EUROPA?

Gelijke prijzen in Europa voor alle consumenten zou betekenen dat er sprake 
is van vergelijkbare productieparken in de verschillende lidstaten (hetgeen 
niet het geval is), de transportkosten zeer laag zijn (hetgeen niet zo is) en dat  
er onder alle omstandigheden voldoende transportcapaciteit is (hetgeen niet 
eenvoudig te realiseren is en ook zeer kostbaar).  

Het ontbreken van voldoende logistieke capaciteit – dat zich thans met 
name bij landsgrenzen manifesteert – vormt een belangrijke belemmering 
voor het ontstaan van gelijke prijzen. Congesties op de transportnetwerken 
belemmeren het bijeenbrengen  van vraag en aanbod. Indien zich dit 
voordoet wordt de schaarse transportcapaciteit in de meeste gevallen over de 
marktpartijen verdeeld op basis van een veiling. De veilingprijs wordt 
bepaald door de verschillen in de waarde van elektriciteit – dus de 
prijsverschillen – tussen de twee regio’s. 

Waar er geen congesties (en bijbehorende veilingprijzen) zijn is de prijs die 
producenten en handelaren in elektriciteit moeten betalen voor transport 
gelijk omdat er een zogeheten  postzegeltarief wordt gehanteerd. Het 
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postzegeltarief is geen  weerspiegeling van de werkelijke transportkosten die 
immers wel degelijk afstandsafhankelijk zijn. Toch kiest men in de 
elektriciteitsmarkt per regio veelal voor een postzegeltarief  omdat  de kosten 
van transport (met name de kapitaalskosten) bijzonder moeilijk zijn  toe te 
rekenen en het toepassen van een afstandsafhankelijk tarief de 
handelssystemen compliceert en dus de handel belemmert. 
Een extra complicerende factor is dat de contractuele weg die elektriciteit 
aflegt niet dezelfde is als de fysieke weg die de elektronen afleggen.
De consequentie van het hanteren van een afstandsonafhankelijk tarief is 
dat in de prijsvorming op de elektriciteitsmarkt binnen regio’s geen rekening 
wordt gehouden met de kosten van elektriciteitstransport. 

2.4 VOORWAARDEN VOOR EFFECTIEVE CONCURRENTIE OP DE 
GROOTHANDELSMARKT

Onder effectieve concurrentie wordt in het algemeen verstaan een situatie 
waarbij aanbieders met elkaar wedijveren om de gunst van de koper. De koper 
heeft vrije en ruime keuze tussen verschillende aanbieders. Hierdoor worden 
aanbieders gestimuleerd tot lagere kosten, innovatie en betere dienstverlening 
om hun klanten aantrekkelijker aanbiedingen te kunnen doen.

Op basis van de verkregen inzichten heeft de Energieraad een meer specifiek 
beoordelingskader geformuleerd voor de elektriciteitsmarkten. Dit kader 
zou men dus feitelijk moeten toepassen op de in hoofdstuk . genoemde 
verschillende elektriciteitsmarkten. In de praktijk blijken 
mededingingsautoriteiten vooral te kijken naar de werking van dit kader 
voor de  kortetermijn groothandelsmarkt. De Raad heeft zijn aandacht ook 
hierop geconcentreerd maar tekent aan dat uiteindelijk de prijsvorming op 
zowel de korte als de lange markt de prijs voor de consument bepaalt.

Wil er voor het product elektriciteit – en de typische kenmerken die daaraan 
verbonden zijn – daadwerkelijk sprake zijn van een markt waarin optimaal 
sprake is van effectieve en dynamische concurrentie dan moet tegelijkertijd 
zijn voldaan aan een aantal noodzakelijke voorwaarden. Wordt aan één of 
meerdere van deze voorwaarden niet voldaan dan wordt effectieve 
concurrentie in meer of mindere mate belemmerd.



    Aanbod moet groter zijn dan de vraag
   Voldoende aantal aanbieders
    Geen dominantie 
   Voldoende logistieke capaciteit
    Gelijke toegang voor alle spelers tot logistiek
   Liquiditeit en transparantie van de markt

2.4.1 VRAAG EN AANBOD OP COMMODITY-MARKTEN

Het aanbod moet groter zijn dan de vraag, d.w.z. er moet overcapaciteit zijn. 
Wanneer de vraag het aanbod dicht benadert, verdwijnt namelijk de ambitie 
van producenten om meer product te verkopen en daarmee de drijfveer voor 
concurrentie. 

FIG. 2 RELATIE TUSSEN PRIJS EN VRAAG/AANBOD VERHOUDING 

VOOR EEN TYPISCH COMMODITY PRODUCT

Voor de meeste commodities is er een relatie  tussen de mate van 
concurrentie (en de prijs die daarvan het gevolg is) en de belasting van de 
capaciteit. Dit is geïllustreerd in Figuur . Als de markt krapper wordt – in 
de figuur weergegeven waar de vraag/aanbod verhouding boven de % 
komt – dan stijgt de actuele prijs boven de theoretische prijs (cash kosten) 
omdat de concurrentie afneemt. Des te krapper de markt vervolgens wordt, 

 Theoretische prijs = cash kosten

 Actuele prijs

Veel concurrentie                       weinig concurrentie 

70% 80% 90% 95% prijs

Vraag/aanbod
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des te groter de prijsstijging. De prijzen gaan hevig pieken als de vraag/
aanbod verhouding tegen de % aan komt (de vraag wordt dan vrijwel 
gelijk aan het beschikbare aanbod). 
Bij elektriciteit is er bovendien sprake van een specifieke situatie omdat:
–   het niet alleen gaat om de vraag of er over een tijdsvak gerekend 

voldoende aanbod is maar of dit op ieder moment zo is (er is geen 
opslag mogelijk);

–   de vraag zich vrijwel niet aanpast aan het beschikbare aanbod 
(inelastische vraag)12. 

Voor bijna alle commodities geldt dat het – om aan de stijgende vraag te 
voldoen – belangrijk is dat zich periodes met hoge capaciteitsbelasting, 
minder felle concurrentie en hoge prijzen voordoen. In het algemeen zijn 
namelijk de rendementen op geïnvesteerd kapitaal (ROI) gedurende 
periodes met veel concurrentie onacceptabel laag (soms zelfs negatief) zodat 
investeringen in nieuwe capaciteit uitblijven. Het zijn de periodes met hoge 
prijzen (en hoge rendementen) die het gemiddeld rendement op een 
acceptabel niveau moeten brengen en nieuwe investeringen stimuleren. 

Men spreekt bij commodities vaak van “boom-bust”cycles”. (Figuur ). 
Zonder “vette” jaren of ‘vette’ momenten (pieken) zouden nieuwe 
investeringen uitblijven omdat nieuwe investeringen onvoldoende 
rendement zouden opleveren en omdat de sector als geheel onvoldoende geld 
kan aantrekken vanwege een te laag “gemiddeld” rendement.

Dit is een van de redenen waarom het bijzonder gevaarlijk zou zijn wanneer 
voor elektriciteit de politiek bij hoge prijzen zou gaan ingrijpen. De “vette 
jaren/momenten” welke de industrie nodig heeft om een acceptabel 
rendement te halen worden dan afgeroomd. Het gevolg zal zijn dat juist 
investeringen in nieuwe capaciteit uitblijven wanneer deze hard nodig zijn.

12                     Er wordt thans wel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de vraag meer 

elastisch te maken, bijvoorbeeld door afspraken te maken met grootverbruikers in pieksitutaties. Voor 

kleinverbruikers doet zich het probleem voor dat de thans geïnstalleerde technologie (meters) het niet 

mogelijk maakt om ‘real-time’ op hoge prijzen te reageren.



ACCEPTABEL RENDEMENT

‘Vette’ jaren

‘Magere’ jaren

Tijd

Prijs
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FIG. 3  TYPISCHE BOOM-BUST CYCLE

Concluderend kan gesteld worden dat hoge prijzen ook bij concurrentie 
horen en niet noodzakelijkerwijze betekenen dat de concurrentie heeft 
gefaald. Periodes van krapte waarin de concurrentie minder is en de prijzen 
hoger komen voor in veel commodity-markten, zelfs indien alle structurele 
voorwaarden voor effectieve concurrentie zijn vervuld. De ervaring in 
andere commodity-markten met lage groei is overigens wel dat het 
gemiddelde prijspeil wel onder het zgn. ‘herinvesteringsniveau’ blijft. Dit gemiddeldegemiddelde
maakt deze markten onaantrekkelijk voor nieuwe spelers, die in het 
algemeen hogere prijzen nodig hebben dan bestaande spelers.

2.4.2 VOLDOENDE AANBIEDERS.

Voor de meeste commodities geldt dat effectieve concurrentie alleen 
gewaarborgd is wanneer er voldoende aanbieders zijn van het product aan de 
klant. Dit geldt ook voor een klant als koper op de groothandelsmarkt. Naar 
de mening van de Energieraad dienen er voor elektriciteit minimaal 
aanbieders te zijn op de groothandelsmarkt (en elke relevante markt) wil er 
sprake zijn van effectieve concurrentie. 

Deze eis aan het minimum aantal spelers kan echter – gelet op de 
marktomvang – leiden tot een dilemma als de levensvatbaarheid van de 
spelers wordt aangetast. Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat de stelling hier 
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op gaat: “Hoe meer aanbieders hoe beter”. In figuur  is dit geïllustreerd. 
Grote spelers hebben in potentie een grote concurrentiekracht. Als er te 
weinig aanbieders zijn is er te weinig concurrentie en is het prijsniveau te 
hoog. Weliswaar neemt bij een groter aantal aanbieders de concurrentie toe, 
maar tegelijkertijd neemt de concurrentiekracht van de aanbieders af. Als er 
teveel spelers zijn er veel kleine concurrenten en is het prijsniveau ook te 
hoog. Elektriciteitsproductie is een kapitaal- en kennisintensieve business 
met een hoog risicoprofiel waar alleen krachtige grote spelers kunnen 
investeren, langere periodes met zeer lage rendementen incasseren en 
innoveren. Wanneer het aantal spelers te groot wordt, worden ze individueel 
te klein en daarom te zwak. Dit is niet in het belang van de consument.

FIG. 4 CONCURRENTIE EN AANTAL AANBIEDERS

DE HHI (HERFINDAHL-HIRSCHMAN - INDEX) 

Uit de graad van concentratie kan nuttige informatie worden afgeleid over 
de concurrentiesituatie op de markt. Bijvoorbeeld de Europese Commissie 
past vaak de HHI toe om de marktconcentratie te meten. De index wordt 
berekend door de som te maken van gekwadrateerde individuele 

Aantal aanbieders

TE VEEL

CONCURRENTEN

TE WEINIG

CONCURRENTIE Optimum

HOUDBAAR PRIJSNIVEAU
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Conurrentiekracht



marktaandelen van alle ondernemingen op de markt. De HHI verleent 
verhoudingsgewijs een groter gewicht aan de marktaandelen van de grotere 
ondernemingen. Kleine ondernemingen beïnvloeden de hoogte van de HHI 
nauwelijks. Een HHI groter dan  wordt beschouwd als een 
geconcentreerde markt. Frankrijk en België zitten bijvoorbeeld boven de 
, terwijl Nederland nog ruim beneden de  zit.
Speltheoretische inzichten liggen ten grondslag aan deze meetlat die breed 
gehanteerd wordt door mededingingsautoriteiten. Bijvoorbeeld kan gewezen 
worden op de recente ‘Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale 
fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op 
concentraties van ondernemingen (//; Publicatieblad van de 
Europese Unie /, d.d //).
De Energieraad kijkt in dit advies ook naar de HHI als graadmeter voor de 
mate van marktwerking, maar tekent wel aan dat de index, zoals alle 
kentallen, met tact en beleid dient te worden gehanteerd.

De meeste partijen zijn het er over eens dat  of  aanbieders te weinig is. De 
meningen verschillen echter over de vraag of , , of  het gewenste 
minimum aantal is. Het getal van minimaal  heeft de Raad gebaseerd op:
    de HHI-index welke bij minder dan  spelers boven de  komt hetgeen 

in het algemeen wordt gezien als een te hoge concentratie (zie boven);
   het feit dat voor andere producten gevallen bekend zijn van  of 

spelers waar de mededingingsautoriteiten hebben ingegrepen, en 
    het bij  of meer spelers steeds moeilijker wordt om het marktgedrag op 

elkaar af te stemmen.

Vervolgens is de vraag wat de rol is van importen en decentrale opwekking, 
met name WKK. Uit het bovenstaande blijkt dat importen alleen aan de 
concurrentie bijdragen wanneer deze stroom door spelers wordt 
aangeboden (en verkocht) die niet als producent op de markt aanwezig zijn.
Hetzelfde geldt voor decentrale opwekking. Met name WKK heeft in 
Nederland een aanzienlijk aandeel in de totale productie (ca. eenderde van 
de binnenlandse productie en % van het opgesteld vermogen13). Voor 
zover deze stroom intern wordt geconsumeerd door het bedrijf dat de stroom 
opwekt draagt ze bij aan het verkleinen van de vraag op de vrije markt. 

13                     Dit betreft alle WKK in Nederland, incl. grote centrales met stadsverwarming.
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Het overgrote deel van de WKK-productie die op de groothandelsmarkt 
wordt verkocht is in handen van  de bestaande spelers. Met deze productie 
worden dus geen nieuwe aanbieders gecreëerd. 

2.4.3 DOMINANTIE

Een derde voorwaarde voor effectieve concurrentie is dat de grootste speler 
geen dominante positie heeft of dat de combinatie van de grootste spelers 
geen collectieve dominantie hebben.
Dominantie of collectieve dominantie kan optreden wanneer de positie van 
de grootste speler(s) zodanig machtig is dat deze de prijs door hun gedrag 
kan (kunnen) beïnvloeden. Voor veel commodities hebben de 
concurrentieautoriteiten uit ervaring vastgesteld waar de grenzen van 
dominantie of collectieve dominantie liggen. In de meeste gevallen ligt deze 
grens voor de grootste speler op maximaal % marktaandeel. Daarboven 
kan zich individuele dominantie voordoen.
Elektriciteit kan niet worden opgeslagen en kan ook niet over grote 
afstanden worden getransporteerd, hetgeen voor bijna alle andere 
commodities wel het geval is. Bovendien is de vraag naar elektriciteit 
inelastisch. Daarom kan worden geargumenteerd dat voor elektriciteit voor 
de kortetermijn-markt al bij een lager marktaandeel dominantie zou kunnen 
ontstaan. Voor de langetermijn-markt zou dit anders kunnen liggen.

De Raad stelt daarom voor de aanbevelingen van NERA voor dominantie 
als uitgangspunt over te nemen. Deze zijn dat er sprake is van dominantie of 
collectieve dominantie wanneer de marktaandelen de volgende niveaus 
overschrijven14:
–   Marktaandeel grootste speler    > %
–   Marktaandeel   no  +   > %
–   Marktaandeel  no  +  +  > %

De Raad acht het daarnaast gewenst dat door mededingingsautoriteiten 
meer werk aan de kwestie van dominantie voor de elektriciteit wordt verricht 

14                     De situatie op de Nederlandse markt is: marktaandeel grootste speler is 26%, 

marktaandeel twee grootste spelers is 46% en marktaandeel drie grootste spelers is 64% (overname 

van Reliant door NUON en bepalingen Nma zijn daarin nog niet meegenomen, dit zou een toename van 

enkele procenten betekenen).



omdat de specifieke eigenschappen van de (verschillende) 
elektriciteitsmarkten zodanig verschillen van andere commodity markten 
dat het de vraag is of de hiervoor ontwikkelde criteria zonder meer van 
toepassing zijn. 

2.4.4 VOLDOENDE LOGISTIEKE CAPACITEIT

Wanneer de mogelijkheden om elektriciteit tussen landen of binnen een 
land te vervoeren beperkt zijn wordt hiermee vrije concurrentie ernstig 
belemmerd. Immers, als aanbieders van ver hun product niet bij de klant 
kunnen krijgen omdat er congestie is in de tranmissie/interconnectie/
distributie-systemen wordt het voor hen moeilijk om dit product tegen 
concurrerende prijs aan de klant aan te bieden. De ‘lokale’ aanbieder heeft 
dan een voordeel en ondervindt minder concurrentie.
Het betreft hier bij elektriciteit met name de internconnectie- en 
transmissiecapacteit. Wanneer de elektriciteit eenmaal tot de ingang van het 
lokale distributienet kan worden aangeleverd is er daarna meestal geen 
capaciteitsprobleem meer. Een veel genoemd probleem is de congestie bij de  
landsgrensoverschrijdende verbindingen (de zgn. interconnectiecapaciteit) 
welke inderdaad tussen vele Europese regio’s optreedt (zie fig.  Kaart EU 
met congestielijnen).
Hierbij moet worden aangetekend dat de congestie vaak het gevolg is van het 
hele systeem en niet uitsluitend optreedt bij de grens (fig. ). 
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FIGUUR 5 CONGESTIELIJNEN IN EU

FIGUUR 6 CONGESTIE BIJ INTERCONNECTIES
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Ook in de aan- of afvoer doen zich vaak capaciteitsproblemen voor. Verder is 
het probleem vergelijkbaar met de files in het verkeer, als een obstakel is 
weggenomen ontstaat de congestie ergens anders in het systeem. Zo treden 
in sommige landen ook congestieproblemen op in het binnenland, bijv. 
tussen de verschillende transmissiesystemen in Duitsland waardoor het 
transport van Noord- naar Zuid-Duitsland wordt belemmerd.

Bij optimalisatie van het totale elektriciteitssysteem geldt in het algemeen 
dat elektriciteitsproductie het beste dicht in de buurt van afnemers kan 
plaatsvinden i.v.m. kosten van transmissienetwerken en transmissieverliezen. 
Het is vaak aantrekkelijker de brandstoffen te vervoeren. Hierop gelden 
echter enkele uitzonderingen. Kernenergie heeft zijn politiek/
maatschappelijke beperkingen. Voor kolencentrales kan het aantrekkelijker 
zijn stroom in plaats van kolen te vervoeren. Waterkracht kan uiteraard 
alleen daar worden toegepast waar de juiste condities aanwezig zijn.

Het opheffen van congesties tussen en binnen landen vraagt grote 
investeringen en zeer veel tijd (i.v.m. vergunningen). Voorzover het creëren 
van grotere Europese (deel) markten hiervan afhangt is optimisme over de 
snelheid waarmee dat kan worden gerealiseerd niet gerechtvaardigd. 
De beperkte capaciteit wordt in het algemeen door middel van een veiling 
verdeeld. Hoewel veilingen een element van concurrentie introduceren bij 
het verkrijgen van de toegang tot de infrastructuur kleven er twee nadelen 
aan: 
    De prijsverschillen tussen markten blijven grotendeels bestaan zolang 

er congestie is. Deze verschillen worden namelijk in de veilingtarieven 
geabsorbeerd. Het veilen van de schaarse interconnectiecapaciteit kan 
ook leiden tot misbruik voor het beïnvloeden van de prijsvorming. 

   Voor de TSO’s –  welke de inkomsten van de veiling ontvangen 
– vormt congestie een lucratieve bron van inkomsten. Er is dan ook 
geen financiële incentive om de congestie totaal op te heffen, omdat 
daarmee deze inkomsten opdrogen. Met name private TSO’s zullen 
dan ook naar verwachting niet erg enthousiast aan de totale opheffing 
van congestie meewerken.
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PRIJSVORMING – EEN VEREENVOUDIGDE UITLEG –

In principe wordt de prijs in een land bepaald door de samenstelling van het 
productiepark van dat land en de variabele kosten (brandstofkosten, 
variabele kosten, operatie en onderhoudskosten) van iedere productie-
eenheid in dat park.
De prijs in de markt wordt, bij effectieve concurrentie op ieder moment 
bepaald door de kosten van de centrale die het laatste stukje vraag belevert 
(de zgn. marginale centrale). Deze centrale krijgt zijn andere kosten 
(kapitaalslasten) dan niet vergoed. De centrales met lagere kosten krijgen 
deze kosten wel (deels) vergoed en maken – voorzover de prijs boven het 
niveau van totale kosten plus afschrijving stijgt – winst. 

Omdat de kosten van gas gestookte centrale hoger zijn dan van kolen- of 
kernenergiecentrales zal de prijs in een land als Nederland, waar de 
marginale centrale een gascentrale is, structureel hoger liggen dan in een 
land als Duitsland waar de marginale centrale een kolencentrale is.
Deze prijsverschillen zijn bij effectieve concurrentie in beide landen dus 
structureel en zullen er ook zijn zolang er congestie aan de grens is. De 
prijzen zijn daarom in Nederland bijvoorbeeld structureel ca. % hoger dan 
in Duitsland.  Wanneer een dergelijk verschil er (tijdelijk) niet is kunnen er 
een aantal oorzaken zijn:
–   er is in het land waar, bij effectieve concurrentie, de prijs lager hoort te 

zijn te weinig effectieve concurrentie;
–   er is in dat land tijdelijke krapte waardoor de prijs boven de variabele 

kosten van de marginale centrale uitkomt;
–   er zijn centrales met lage kosten uit bedrijf waardoor een productie-

eenheid met hogere variabele kosten de marginale centrale wordt.
De prijsverschillen zullen blijven bestaan zolang er congestie is in 
interconnectie/transmissie ook al is de beschikbare transportcapaciteit maar 
een klein beetje lager dan de vraag naar deze capaciteit.

Wanneer de congestie totaal zou worden opgeheven verdwijnen de 
prijsverschillen
omdat elektriciteit uit het land met lage prijzen wordt geleverd aan het land 
met hoge prijzen en de veilingtarieven zeer laag worden.
Er ontstaat nu één markt voor beide landen met één kosten curve waarin de 
centrales uit beide landen zijn opgenomen. Op basis van de gegevens van 



ECN over de kostencurves van Nederland en Duitsland kan worden 
berekend dat bij volledig opheffen van de congestie tussen de beide landen 
Nederland ca.  % van zijn behoefte uit Duitsland zou importeren. Dit zou 
als gevolg hebben dat veruit het grootste deel van het gasgestookte 
centralepark in Nederland stil zou komen te liggen omdat goedkope 
elektriciteit uit Duitsland zou worden geïmporteerd. Dit zou uiteraard 
consequenties hebben voor het milieu en – als de import niet veilig is gesteld 
– voor de voorzieningszekerheid. Het is niet uit te sluiten dat op zeer lange 
termijn de samenstelling van de productieparken in de verschillende landen 
dichter bij elkaar komt te liggen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als 
oude kolen- en kerncentrales in andere landen zouden worden vervangen 
door gascentrales, of wanneer Nederland nieuwe kolen- en of kerncentrales 
zou bouwen. Als externe milieukosten in de prijs worden begrepen, 
bijvoorbeeld via verhandelbare CO2-rechten, komen de prijzen ook dichter 
bij elkaar.

2.4.5 GELIJKE TOEGANG VOOR ALLES SPELERS TOT DE LOGISTIEK

Het beheer van de transmissie/distributie systemen is een monopolistische 
activiteit omdat dit niet aan enige concurrentie is onderworpen15. Zij 
vormen echter de verbinding tussen productie, verkoop en de klant. 
Wanneer niet alle aanbieders gelijke toegang hebben tot de netten tegen 
dezelfde condities is er sprake van ongelijke concurrentie.
Gelijke toegang, tegen dezelfde condities is daarom een voorwaarde voor 
effectieve concurrentie. Binnen regio’s is de beste manier om dit te 
garanderen om deze toegang door een toezichthouder te laten reguleren en 
bewaken. De Europese richtlijn schrijft dit ook voor, maar het is in veel EU 
landen nog niet effectief geregeld.

2.4.6 TRANSPARANTIE EN LIQUIDITEIT VAN DE MARKT

De groothandelsmarkt speelt in het gekozen concurrentiemodel een 
belangrijke rol. Wanneer de liquiditeit (het volume) dat op deze markt 
verhandeld wordt te laag is, zal de prijs niet echt representatief zijn, dat wil 
zeggen geen goede maatstaf voor de “echte” situatie in de markt. Ook 
transparantie is een voorwaarde voor een goed werkende 

15                     Via benchmark en maatstafconcurrentie vindt feitelijk een soort concurrentie 

‘op papier’ plaats.
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groothandelsmarkt, alle partijen dienen tijdig te beschikken over dezelfde 
informatie over vraag en aanbod.

Wanneer aan de hiervoor genoemde condities van aantal aanbieders en non-
dominantie niet is voldaan zal het moeilijk zijn een representatieve 
groothandelsprijs te bereiken.
Er zijn echter ook een aantal andere aspecten welke het ontstaan van een 
representatieve groothandelsmarkt beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de mate 
van verticale integratie en de wijze waarop importen worden vermarkt.
Door sommigen wordt gesuggereerd dat handelaren een belangrijke rol 
zouden moeten en kunnen spelen om de liquiditeit en de transparanten van 
de groothandelsmarkt te verbeteren. Voor andere commodities is dit 
inderdaad het geval. De toegevoegde waarde van handelaren is in die 
gevallen echter het vermarkten van aanbod uit “verre landen” en het 
opvangen van korte periodes van lage/hoge vraag d.m.v. voorraden. Deze 
rol kunnen handelaren bij elektriciteit niet spelen. Het is de vraag of handel 
uit ‘posities’ dit verschil kan opvangen. Aanvankelijk leek b.v. Enron 
hiertoe in staat te zijn. Het is de vraag of andere partijen de lacune die door 
deconfiture van dit bedrijf is ontstaan kunnen of willen opvangen.

2.5 ANDER ASPECTEN VAN CONCURRENTIE 

2.5.1 PIEKLAST

De prijs in een ideale markt wordt bepaald door de variabele kosten van 
het duurste productiemiddel dat op een bepaald moment in gebruik is. 
Welk productiemiddel dit is hangt af van het niveau van de vraag op dat 
moment. De productiemiddelen met de laagste variabele kosten zullen 
immers het eerst aan bod komen en naarmate de vraag stijgt zullen steeds 
duurdere eenheden voor de productie worden ingezet. Voor de meeste  
Europese landen ziet het verband tussen de variabele kosten van de 
productie en de vraag – de zgn.  supply-curve – eruit als weergegeven in 
onderstaande figuur. 



FIGUUR 7 TYPISCHE KOSTENCURVE VARIABELE KOSTEN

Wanneer het gevraagde vermogen een horizontaal deel van de supply curve 
snijdt (zoals bij basislast het geval is) zijn er voldoende centrales met 
ongeveer hetzelfde kostenniveau die als aanbieders concurreren om aan het 
laatste stukje vraag (de marginale vraag) te voldoen. Er is dus voldoende 
concurrentie.
Als de vraag echter ligt op het niveau van het steile stuk van de curve 
(pieklast) zijn de kostenverschillen tussen de concurrerende centrales groot. 
Er zijn in dat geval maar  of  centrales die als aanbieders in aanmerking 
komen. Dit betekent dat er in dat geval maar zeer weinig concurrentie is. 
Dit fenomeen is, in geval van een steile supply curve, helaas niet te 
voorkomen. Ook in een markt met zeer veel aanbieders doet zich dit voor. 
Dit betekent dat er dan altijd een zekere marktmacht bestaat die ofwel zal 
moeten worden geaccepteerd ofwel zal moeten worden beperkt door middel 
van gedragstoezicht. Dit laatste is echter niet eenvoudig en strijdig met de 
beginselen van marktwerking op commodity-markten beschreven in ...

2.5.2 VERTICALE INTEGRATIE

In een elektriciteitsmarkt is er een logische strategische trend naar verticale 
integratie tussen productie en verkoop aan klanten. Dit houdt verband met 
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enerzijds de grote risico’s bij productie en anderzijds de geringe marges – en 
dus geringe capaciteit/prijs-fluctuaties die opgevangen moeten worden – bij 
de verkoop. De producent krijgt bij verticale integratie een meer zekere afzet 
voor zijn product, de verkooponderneming een meer stabiele levering. 

Verticale integratie kan verschillende vormen aannemen:
–   fusie met of overname van een verkoopbedrijf door een producent of 

omgekeerd, 
–   een lange termijn samenwerkingsovereenkomst waarbij hetzelfde 

wordt bereikt zonder dat aandelen worden overgedragen.
–   contracten voor langere termijn.

Het is vanuit strategisch oogpunt dan ook niet verwonderlijk dat de meeste 
elektriciteitsbedrijven in Europa verticaal geïntegreerde ondernemingen zijn. 
In de meeste gevallen omdat ze (gedeeltelijk) beschikken over eigen 
productie hetzij omdat ze via lange contracten een co-makership relatie 
hebben met een andere producent.

De laatste tijd zijn er een aantal publicaties verschenen waarin zorgen 
werden uitgesproken over het “opdrogen” van de korte groothandelsmarkt 
(DTe, APX, Endex) als gevolg van verticale integratie. Het is de vraag of 
deze zorg terecht is. Ook verticaal geïntegreerde ondernemingen zijn actieve 
spelers op de korte markt omdat ze hierop:
–   overschotten en tekorten aan productie- of gecontracteerd vermogen 

willen verhandelen;
–   hun lange portefeuille willen optimaliseren.

Als om welke reden dan ook de liquiditeit tekort schiet is het vervolgens de 
vraag of de overheid een meer liquide groothandelsmarkt kan afdwingen 
door bijvoorbeeld verticale fusies of overnames te verbieden of door partijen 
te dwingen bepaalde volumes via de groothandelsmarkt af te zetten.

De Raad heeft twijfels over deze weg, omdat zij indruist tegen een logische 
natuurlijke trend in commoditymarkten. Ook hoort dit niet bij het vrijlaten 
van een markt en is het de vraag of een afgedwongen scheiding in de praktijk 
goed te controleren valt.
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2.5.3 CONCURRENTIE EN TOEZICHT

FIG. 8 CONCURRENTIE EN TOEZICHT

Toezicht en concurrentie zijn elkaars tegenpolen. (fig. .) Wanneer er 
voldoende concurrentie is zorgt de markt voor een optimale positie voor de 
koper. Die heeft dan keuze en zal kiezen voor de voor hem optimale 
combinatie van prijs en kwaliteit.
Concurrentie zorgt er ook voor dat de efficiency van de spelers voortdurend 
verbetert en de voordelen hiervan worden doorgegeven aan de consument in 
de vorm van lagere prijzen.
Bij voldoende concurrentie kan de rol van het toezicht zich beperken tot het 
opsporen en straffen van illegale praktijken zoals prijsafspraken, verdelen 
van de markt etc.
Bij een monopolie is concurrentie afwezig en zal dus het toezicht maximaal 
dienen te zijn om de consument  te beschermen tegen misbruik. Indien er 
wel enige, maar toch onvoldoende concurrentie is zal toezicht nodig zijn om 
te compenseren wat er aan concurrentie tekort schiet. In de praktijk is dit 
soort toezicht echter het meest moeilijk te realiseren. In het buitenland zijn 
hiermee slechte ervaringen opgedaan in bijvoorbeeld Californië.
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2.6 DE INVLOED VAN INTERCONNECTORCAPACITEIT OP DE 
NEDERLANDSE MARKT

Het introduceren van marktwerking in de EU heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename in landsgrensoverschrijdende transporten van 
elektriciteit. De verschillen met de productieparken zorgen er voor dat 
Nederland een netto importland is. In het signaleringsadvies van de 
Energieraad is hier uitgebreid op ingegaan. In de huidige situatie vormt de 
import een extra concurrent voor de producenten in Nederland, voorzover 
deze niet ook de import leveren. Zoals aangegeven in paragraaf ... 
voorkomen congesties echter dat de prijsverschillen tussen de verschillende 
landen wegvallen. Deze congesties treden met name op in pieksituaties.

De Energieraad heeft de analyse van de invloed van – een toename – aan 
interconnectorcapaciteit met de Nederland omringende landen beperkt tot 
de hoofdlijnen. Dit heeft de volgende redenen:
–   Hoewel er min of meer concrete plannen bestaan ten aanzien van 

zeekabels met het UK en Noorwegen vergt het realiseren van dergelijke 
investeringen in interconnectoren en bijbehorende infrastructuur 
nog een aantal jaren. De effecten van deze plannen zijn redelijk 
overzichtelijk:

     – Het betreft zgn. DC-verbindingen waarover de flow goed 
gecontroleerd kan worden. Dit in tegenstelling tot de AC-
verbindingen met België en Duitsland.

     – Een interconnector tussen Nederland en het U.K. heeft hetzelfde 
effect als een extra produktie-eenheid c.q. het verlies van een 
produktie-eenheid. Aangezien de piekuren tussen U.K. en 
Nederland licht verschillen leidt dat in beide landen tot een lichte 
piekafvlakking.

     – Een  interconnector met Noorwegen van  MW heeft als effect 
dat Nederland in de piek waterkracht kan  importeren en in de 
daluren basislast kan  exporteren (of doorvoeren vanuit Duitsland 
en/of Frankrijk/België?).

–   De omvang en de richting van de transportstromen vindt voor een 
belangrijk deel haar oorsprong in verschillen in brandstofmix per land. 
Het bestaande productiepark in de Europese landen zal tot  naar 
verwachting niet ingrijpend wijzigen. Na  lijken er aanzienlijke 



verschuivingen in brandstofmix op te kunnen treden in de voor 
Nederland relevante landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
UK, Noorwegen). In het in opdracht van de Europese Commissie 
opgestelde rapport “European energy and transport trends to ”16, 
worden per land beelden van de brandstofmix gegeven voor de 
periode  -. Beslissingen omtrent het al dan niet uitfaseren van 
kernenergie zijn echter dermate ingrijpend dat er geen uitspraken met 
enige zekerheid kunnen worden gedaan.

–   Het vergroten van interconnectiecapaciteit vergt aanzienlijke 
investeringen. Wanneer de productieparken naar elkaar toe groeien 
worden deze investeringen overbodig omdat de prijzen in de 
verschillende regio’s een zelfde niveau zullen krijgen.

Vergroten van de interconnectiecapaciteit vergroot de afhankelijkheid van 
het buitenland. Zolang niet is zeker gesteld dat onder alle omstandigheden 
elektriciteitsproductie in het buitenland – ook bij korter of langer durende 
krapte in de markt – beschikbaar is voor de vraag in Nederland, verlaagt dit 
de voorzieningszekerheid op de Nederlandse markt.
Daarnaast is het de vraag in hoeverre de Europese infrastructuur 
belemmeringen opwerpt voor uitbreiding van internationale 
transportstromen. Zowel door de ervaringen van Tennet met inspanningen 
om de interconnectie met Duitsland uit breiden, als door de grote 
stroomstoringen in de V.S. en Europa, wordt steeds duidelijker dat er nog 
belangrijke onzekerheden bestaan over deze vraag. Hierbij is het gevaar 
bijvoorbeeld niet denkbeeldig dat Nederland een transitland wordt als de 
interconnectorcapaciteit veel verder wordt uitgebreid. 

2.7 CONCLUSIE

Om effectieve marktwerking tot stand te brengen moet aan een aantal 
voorwaarden tegelijkertijd worden voldaan. Met name effectieve 
concurrentie tussen producenten en importeurs op de groothandelsmarkt is 
belangrijk omdat in deze schakel van de keten de invloed op de prijs voor 
consumenten en grootverbruikers het grootst is.

16                     European Communities, ISBN 92-894-4444-4, Luxembourg: Office for Officicial 

Publications of the European Communties, januari 2003. 
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Wanneer er voldoende concurrentie is op de groothandelsmarkt kan de rol 
van de toezichthouder beperkt blijven en kan deze zich concentreren op de 
netten. Indien hier echter te weinig concurrentie is, zou dit gecompenseerd 
moeten worden met meer toezicht. Dit is voor de toezichthouder een 
moeilijke zo niet onmogelijke taak.
Het is daarom van groot belang dat de overheid erop aanstuurt dat alle 
voorwaarden voor effectieve concurrentie worden gerealiseerd.
Op dit moment beperkt zich – ondanks importen – de relevante markt voor 
Nederland zich tot onze landsgrenzen. In principe kan het uitbreiden van 
interconnectie/transmissie capaciteit een goede manier zijn om zowel de 
concurrentie te verhogen als de relevante markt geografisch te vergroten. 
Deze weg kost echter veel geld en tijd en vraagt om goede overeenstemming 
met de landen waarmee uitwisseling van elektriciteit plaatsvindt.
Vereiste is ook dat in zo’n grotere markt, bijvoorbeeld Noordwest Europa, 
aan alle voorwaarden voor effectieve concurrentie wordt voldaan. Over dit 
laatste bestaat op dit moment allerminst zekerheid. 
Ook is er over de technisch-economische vraagstukken – de onzekerheden 
over het functioneren van de Europese infrastructuur – meer duidelijkheid 
nodig voordat onderbouwde besluiten over grootschalige uitbreiding van 
Nederlandse interconnectorcapaciteit worden genomen.



3.1 INLEIDING

Op de Europese elektriciteitsmarkt is Nederland slechts een kleine speler. De 
invloed van Nederland op wat er in de rest van Europa gebeurt, is dan ook 
beperkt. Het is daarom van belang om de ontwikkelingen in de andere 
Europese landen op het gebied van marktwerking, milieueisen en 
voorzieningszekerheid goed te volgen. Wanneer beleid wordt overwogen dat 
afwijkt van dat in de andere landen zal zorgvuldig moeten worden nagegaan 
of hiervoor goede redenen zijn, en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. 
Eventuele risico’s dienen overtuigend te zijn ondervangen zodat een ‘first 
mover’ actie niet het karakter van een kamikaze actie krijgt. 

De situatie in andere EU-lidstaten, en dan vooral de Nederland om-
ringende landen, is specifiek van belang als Nederland onderdeel gaat 
uitmaken van een grotere (Noordwest Europese) elektriciteitsmarkt. Een 
grotere markt leidt in potentie tot meer effectieve concurrentie. Voorwaarde 
is dan wel dat er in de ons omringende landen sprake is van effectieve 
concurrentie, dan wel dat deze door de vergroting van de markt ontstaat. 
Anders leidt het samenvoegen tot een voor Nederland slechtere situatie.

Een ander aandachtspunt is de structuur van de elektriciteitssector in andere 
EU-lidstaten en de wijze waarop de overheid zeggenschap heeft over de 
energiebedrijven. Deze beïnvloeden niet alleen de concurrentie, maar zijn 
ook een belangrijke factoren in de te verwachten aard en vorm van 
marktwerking in de verschillende lidstaten. Dit zal mede doorwerking 
hebben in de Europese besluitvorming.

3.2 DE MARKT

Bij velen bestaat het idee dat er een Europese markt zal ontstaan zonder 
logistieke belemmeringen, de zogenaamde Europese koperen plaat. Hoewel 
dit theoretisch misschien wel een ideale situatie zou kunnen zijn, is dit 
technisch en economisch gezien niet realistisch. Het is ook de vraag of het 
nodig is.
In de praktijk zullen we te maken hebben met deelmarkten. In het 
mededingingsbeleid is het begrip “relevante markt” van belang. Hieronder 
wordt verstaan dat geografische deel van de markt waarop vrij verkeer van 

3
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product mogelijk is. Dat betekent een markt zonder logistieke beperkingen 
voor het transport en waar de concurrentievoorwaarden homogeen zijn.
Doordat in de praktijk binnen Europa nog veel congesties bestaan tussen 
landen, maar soms ook binnen een land, is de relevante markt meestal nog 
een nationale deelmarkt of een deel daarvan. Dit betekent dat de 
elektriciteitsmarkt in Europa zal bestaan uit een mozaïek van koperen platen 
die met elkaar in verbinding staan.

De interconnectiecapaciteit is echter wel van belang voor de concurrentie en 
de prijsvorming op de groothandelsmarkt, ook al kunnen er tussen landen 
congesties optreden. Immers, via deze interconnectie kunnen buitenlandse 
aanbieders product aanbieden in een ander land, in concurrentie met lokale 
producenten, zodat op de nationale markt meer aanbieders ontstaan en 
daarmee de concurrentie toeneemt. Dit effect treedt echter alleen op 
wanneer het geïmporteerde product niet door lokale producenten wordt 
vermarkt, aangezien de lokale producenten de prijs van de door hen 
geïmporteerde stroom zullen koppelen aan de prijs van hun eigen product. 
De interconnectorcapaciteit van Nederland bijvoorbeeld bedraagt % van 
de piekvraag. In Nederland mogen producenten maximaal  MW 
importeren en zijn verplicht dit op de spotmarkt aan te bieden.
Vergroting van de importcapaciteit kan dus bijdragen aan het verhogen van 
de concurrentie. Dit is één van de redenen dat de Europese Commissie 
hierop sterk aan dringt. Op dit moment is de interconnectiecapaciteit 
tussen landen nog zeer beperkt en bevindt Nederland zich met % import 
in de voorste gelederen. 

3.3 CONCURRENTIESITUATIE EN STRUCTUUR VAN DE SECTOR

In onderstaande tabel wordt aangegeven in welke mate wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor effectieve concurrentie zoals die in hoofdstuk  zijn 
beschreven. 



TABEL 1 WORDT ER VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN VOOR 

EFFECTIEVE CONCURRENTIE?
Bron: Deloitte & Touche; EU: Commission Staf working paper, Second benchmarking report d.d. 
/ // /// , SEC(, SEC(, SEC( /// .

(1) De scores zijn gebaseerd op de interconnectiecapaciteit als percentage van het totale 
binnenlandse productievermogen: + = > 20%; +/- = 10-20%; – = < 10%.
(2) + = eigendomsplitsing; +/- = juridisch/management; – = niet/alleen administratief.
(3) + = sectoraal en ex-ante; +/- = sectoraal en ex-post; – = algemeen. 

  Interconnector Gelijke  Aantal  Dominantie Liquide markt Toezicht (3)
  Capaciteit (1) toegang producenten (één speler >40% (expert 
   tot transmissie- (minimaal 5% of drie grootste judgement; APX)
    netten (2) van nationale >80% in   

    capaciteit) productie)  

      Duitsland  - - 4 nee +/- -
             België  + +/- 2 ja - +
       Frankrijk         Frankrijk       Frankrijk +/- - 1 ja - +
                 U.K.  - + 7 nee + +
   Noorwegen  +/- + 6 nee + +/-
 Denemarken 17  + +/- 3 nee + +/-
          Zweden  + + 3 ja + +/- 
           Finland             Finland           Finland +/- + 4 nee + +/-
    Oostenrijk      Oostenrijk    Oostenrijk + +/- 4 ja - +
                Italië  - + 4 ja - +
             Spanje  - + 4 ja +/- +
         Portugal  - +/- 3 ja +/- +
            Ierland              Ierland            Ierland - + 1 ja - +
  Griekenland    Griekenland  Griekenland - +/- 1 ja - +
     Nederland       Nederland     Nederland + + 4 18 nee +/- +

17                     Hoewel Denemarken op de voorwaarden voor effectieve concurrentie redelijk positief 

scoort is de marktwerking in de praktijk niet goed. Dit heeft te maken met het feit dat de sector in 

Denemarken klein en gefragmenteerd is en van oorsprong Deense bedrijven 100% van productie, 

netbeheer en levering in het binnenland verzorgen. Bovendien is de prikkel voor huishoudens om van 

leverancier te veranderen gering als gevolg van de eigendomsstructuur van de distributiebedrijven (cons

umentencoöperaties).

18                     Hoewel de EU-documenten een ander getal geven is hier uitgegaan van: E.ON, 

Electrabel, Essent en Nuon.

SITUATIE IN ANDERE EU-LIDSTATEN
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Op basis van deze tabel wordt duidelijk dat er in de ons omringende landen 
nog het nodige moet veranderen willen zij een attractieve partner vormen 
voor een grotere markt:
–   In Duitsland is de toegang tot het transmissienet onvoldoende geregeld 

en ontbreekt adequaat toezicht, terwijl de markt gedomineerd wordt 
door een beperkt aantal spelers (die ook over de transmissienetten 
beschikken). Ook is er geen goed werkende spotmarkt.

–   In België is de dominantie van Electrabel een belangrijk obstakel, 
terwijl ook hier geen goed werkende spotmarkt is.

–   In Frankrijk domineert EdF de markt en beschikt deze ook over het 
transmissienet.

Het “openen van de grenzen” door snelle uitbreiding van 
interconnectiecapaciteit met deze landen zou daarom, voorzover dit binnen 
enkele jaren te realiseren zou zijn, niet noodzakelijkerwijs leiden tot een 
verbetering van de concurrentiesituatie voor de Nederlandse consument en 
grootverbruiker.

In de meeste andere EU landen is de voortgang nog zeer bescheiden. 
Uitzondering zijn het UK en de Scandinavische landen. In Denemarken is 
er sprake van plannen om een nationale kampioen te vormen die wel eens 
dominant zou kunnen zijn.

De volgende tabel bevat gegevens over de structuur van de elektriciteitssector 
in de andere EU-lidstaten, en overheidsbemoeienis hiermee qua eigendom. 
Dit geeft een indruk van de mogelijke ontwikkelingen en de te verwachten 
aard en vorm van marktwerking in de andere lidstaten. Met name geeft dit 
inzicht in:
–   de wijze waarop de lidstaten gelijke toegang tot de netten veiligstellen;
–   de aanwezigheid van nationale kampioenen;
–   de wijze waarop overheden zeggenschap uitoefenen over de 

netbedrijven en de eventueel aanwezige nationale kampioen(en).

Voor de energiebedrijven vormen de netten een belangrijk bezit op hun 
balans en een aanzienlijke, constante en relatief risicoloze bron van 
inkomsten. Energiebedrijven zonder netten zijn daarom minder 
kapitaalkrachtig en kwetsbaarder – zowel voor overnames als voor 
langdurige periodes van “magere jaren” – dan bedrijven met netten. 



TABEL 2: STRUCTUUR ELEKTRICITEITSSECTOR IN EU -LANDEN
Bron: Deloitte & Touche Management & ICT Consultants B.V.

(1) Distributienetten kunnen op verschillende manieren organisatorisch gescheiden worden 
van de rest van het energiebedrijf. De lichtste vorm is van scheiding van management (m). 
Een iets zwaardere vorm is administratieve scheiding (a). Juridische scheiding (j) is een nog 
zwaardere vorm. Volledige eigendomscheiding is de meest zware vorm, dan is het netbedrijf 
helemaal geen onderdeel meer van het energiebedrijf. 
(2) Deze definitie is niet scherp af te bakenen. Bedoeld wordt een energiebedrijf met een 
zeer sterke positie in de nationale thuismarkt waarbij de overheid beschikt over een deel van 
het eigendom of waarbij de nationale overheid de positie van het bedrijf beschermt vanuit 
(waarschijnlijk) industrie-politieke overwegingen.
(3) De overheid heeft zeggenschap in het bedrijf via (een deel van het) eigendom.

SITUATIE IN ANDERE EU-LIDSTATEN

 Verplicht  Overheids- Verplicht Nationale Overheids-
 volledige  eigendom volledige  kampioen  eigendom
 unbundling  distributie unbundling (2)  nationale
 distributie  (> 25% ovh. transmissie  kampioen
 (1) aandeel)    (3)
   
    Oostenrijk – (a) + - + +
              Italië – (j) + + + +
 Griekenland – (a) + - + +
        Portugal – (a) - - + +
           Spanje – (j) - + +/- -
       Frankrijk – (a) + - + +
             België – (j) + - + -
     Duitsland – (a) + - + -
 Denemarken – (j) + - - nvt
   Noorwegen – (a) + + +/- +
          Zweden – (j) + + + +
          Finland – (m) + + + +
           Ierland – (m) + - + +
               U.K. – (j) - + - nvt
     Nederland – (j) + + - nvt



56BEHOEDZAAM STROOMOPWAARTS

Deze situatie heeft twee kanten. Enerzijds is er bij sommigen de angst dat 
bedrijven de inkomsten uit de netten zullen misbruiken. Anderzijds wordt 
door het afsplitsen van de netten de concurrentiekracht van een bedrijf 
aangetast. Noch misbruik van de netten, noch verlies aan 
concurrentiekracht zijn in het belang van consumenten.
Nationale kampioenen – waarvan het eigendom in overheidshanden is – zijn 
vaak erfenissen uit het verleden. Voor de nationale markt vormt dit vaak een 
belemmering voor effectieve concurrentie. Tegelijk kan een nationale 
kampioen – vanuit het perspectief van (nationaal) industriebeleid – ook 
worden gezien als potentieel sterke speler op de Europese markt. 

Uit de tabel op de vorige pagina blijkt ten eerste dat er tot op heden in geen 
enkel land is gekozen voor verplichte volledige unbundling wat betreft de 
distributienetten. Het verst is men gegaan in de U.K., waar niet alleen 
sprake is van juridische unbundling, maar waar ook de identiteit en de 
locatie van het netbedrijf verplicht gescheiden is. Maar ook daar kan het 
netbedrijf onderdeel zijn van de holding die ook andere energieonderdelen 
omvat.
Wat de transmissienetten aangaat is de situatie meer gemengd: in ongeveer 
de helft van de landen zijn ze verplicht unbundled. 
Voorts blijkt uit de tabel dat het U.K. ook wat betreft het eigendom van 
distributienetten een uitzonderingspositie inneemt: in de meeste landen 
heeft de overheid nog (een deel van) het eigendom.
Tot slot blijkt uit de tabel dat in het overgrote deel van de EU-lidstaten nog 
sprake is van een nationale kampioen, veelal (deels) in eigendom van de 
overheid. In een aantal lidstaten wordt de positie van een nationale 
kampioen bewust door de overheid gesteund (voorbeeld is de toegestane 
fusie E.ON-Ruhrgas). Het U.K. neemt ook hier een extreme positie in, er is 
noch een nationale kampioen noch overheidseigendom. In Nederland zou 
een combinatie van NUON en Essent te kenmerken zijn als nationale 
kampioen.
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FIGUUR 9 OMZET 20 GROOTSTE ENERGIEBEDRIJVEN IN 

EUROPA (GECORRIGEERD VOOR NIET-ENERGIE ACTIVITEITEN)

Omzet Essent alleen voor elektriciteit, warmte en gas
Bron: BCG

3.4 VOORZIENINGSZEKERHEID IN DE EUROPESE CONTEXT

In de voorzienbare toekomst zal de voorzieningszekerheid een nationale 
verantwoordelijkheid blijven. In het concept van een “ideale Europese 
markt” zou deze verantwoordelijkheid beter naar Europees niveau kunnen 
worden gebracht. In de huidige situatie moeten nationale overheden, 
waaronder de Nederlandse, bepalen welke rol importen zullen spelen bij het 
voorkomen van nationale tekorten. Is de import van  MW even 
betrouwbaar als een eigen centrale? Naar de mening van de Raad dient deze 
overweging een belangrijke rol te spelen bij investeringen in interconnectieca
paciteit. Het heeft immers weinig zin om veel geld uit te geven aan extra 
interconnectiecapaciteit wanneer geen bindende afspraken kunnen worden 
gemaakt over de betrouwbaarheid van de levering. Het leidende principe van 
zo’n bilaterale afspraak zou moeten zijn dat – in geval van krapte – de export 
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door het exporterende land niet anders zal worden behandeld dan levering 
aan de lokale markt, het zgn. ‘equal misery’ principe. Is een exporterend 
land hier niet toe bereid, dan betekent dit dat zij in een crisissituatie eerst de 
exporten zullen verminderen of afsluiten. Dit zou betekenen dat Nederland 
niet op dit vermogen kan rekenen en hiervoor dus reservecapaciteit zal 
moeten aanhouden. De consumenten draaien uiteindelijk op voor de kosten 
van deze reservecapaciteit. Het valt te betwijfelen of importen onder deze 
voorwaarden in het belang zijn van deze consumenten.

3.5 CONCLUSIE: EEN TUSSENBALANS

De wording van een Europese elektriciteitsmarkt, of een goed werkende 
relevante markt van voldoende omvang, is nog geen gelopen race. Weliswaar 
staat de Europese doelstelling voor marktwerking in de elektriciteitssector 
overeind, maar er zijn verschillende factoren die onzeker maken of er een 
markt zal ontstaan die op alle onderdelen voldoet aan het wensbeeld. Die 
factoren hebben te maken met de eigen agenda’s en strategieën van zowel 
landen als van energiebedrijven, en deze zijn maar in beperkte mate door 
Nederland te beïnvloeden. 

Het overgrote deel van de EU-lidstaten heeft nog een nationale kampioen. 
In België en Duitsland zijn de nationale kampioenen private partijen. In de 
rest van de EU heeft de overheid via eigendom een vorm van zeggenschap 
over dit bedrijf. 

In geen enkele lidstaat zijn de distributienetten verplicht unbundled. Het 
U.K. lijkt het enige land dat volledig en consequent heeft gekozen voor het 
realiseren van een marktmodel met effectieve concurrentie in elke schakel 
van de energieketen. Maar ook daar staat men de energiebedrijven toe om de 
distributienetten onderdeel te laten uitmaken van dezelfde holding als waar 
andere onderdelen van het energiebedrijf onderdeel van uitmaken. Het 
toezicht in het U.K. is intensief.
De Raad is van mening dat terdege met de situatie in de andere EU-
landen rekening dient te worden gehouden bij het ontwikkelen van 
Nederlands beleid, en waarschuwt voor het voeren van een beleid in dit 
stadium dat afwijkt van de ons omringende landen. In Nederland moet 
goed worden afgewogen of de voordelen van het innemen van een 



uitzonderingspositie ten aanzien van de netten wel opwegen tegen de 
nadelen.

In de landen die Nederland omringen wordt (nog) niet aan alle voorwaarden 
voor effectieve concurrentie voldaan, en zal dit eerst moeten veranderen 
voordat Nederland zijn deuren openzet naar de Noordwest Europese markt. 
De Raad bepleit dat prioriteit wordt gegeven aan interconnectiecapaciteit 
met landen waarmee afspraken kunnen worden gemaakt over een 
gegarandeerde voorzieningszekerheid (‘equal misery’). Daarnaast dient het 
niveau van de concurrentie te worden meegewogen. Uitbreiding van 
interconnectiecapaciteit met landen waar de concurrentiesituatie slecht is 
zou er toe kunnen leiden dat de concurrentiesituatie in Nederland 
verslechtert. Overigens is import vanuit een land met een slechte 
concurrentiesituatie niet in alle gevallen verkeerd. Als dit land vanwege 
structurele voordelen qua brandstofmix goedkoper elektriciteit kan 
produceren kan dit – onder de voorwaarden van voorzieningszekerheid – 
voordelen opleveren voor Nederland.

De Energieraad trekt uit deze analyse de conclusie dat Nederland in 
internationaal verband wel voluit moet blijven streven naar de ontwikkeling 
van een (Noordwest)Europese elektriciteitsmarkt, maar bij de vormgeving 
van het eigen nationale beleid er ook rekening mee moet houden dat zo’n 
goed werkende internationale markt wel eens niet of niet voldoende snel zou 
kunnen ontstaan. De Raad beveelt daarom aan de eigen nationale strategie 
in de pas te laten lopen met het tempo waarin een internationale 
elektriciteitsmarkt zich ontwikkelt. 
Om de opties die Nederland in zo’n strategie ter beschikking staan goed te 
kunnen beoordelen, is een scenarioanalyse wenselijk. In zo’n scenarioanalyse 
kan een verscheidenheid van toekomstbeelden worden geschilderd, aan de 
hand waarvan kan worden bekeken of de opties robuust zijn, dat wil zeggen: 
passen in uiteenlopende denkbare toekomstbeelden. 

SITUATIE IN ANDERE EU-LIDSTATEN
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4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden drie scenario’s geschetst. Deze scenario’s hebben 
betrekking op de mogelijke situatie over enkele decennia, indicatief kan 
gedacht worden aan het jaar .
Scenario’s zijn op zichzelf consistente enigszins extreme toekomstbeelden 
welke meestal voornamelijk door exogene factoren worden bepaald, en die 
als doel hebben het eigen beleid te toetsen in het licht van verschillende 
mogelijke ontwikkelingen. Scenario’s zijn geen voorspellingen maar geven – 
de extremen van – een mogelijke toekomst. Het bijzondere van de hieronder 
beschreven scenario’s is dat Nederland en de andere lidstaten toch in zekere 
mate invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst. Enerzijds door in overleg 
met Brussel en andere lidstaten de acties te nemen die de gewenste 
ontwikkelingen bevorderen. Anderzijds door geen acties te nemen welke de 
gewenste ontwikkelingen in de weg staan of juist wel acties te nemen die 
ongewenste ontwikkelingen bemoeilijken. In die zin zijn de hier beschreven 
scenario’s dus niet geheel exogeen. Maar gelet op de toch als beperkt te 
beschouwen invloed van Nederland in Europa kunnen de scenario’s voor het 
Nederlandse beleid wel goeddeels als exogeen worden gezien. Nederlandse beleidNederlandse beleid

De bedoeling van het werken met scenario’s is:
–   Om beleidsmakers zich voortdurend bewust te maken van het feit dat 

de toekomst onvoorspelbaar is en dat er rekening mee moet worden 
gehouden dat er onverwachte en ongewenste ontwikkelingen kunnen 
optreden.

–   Om beleidsopties op hun robuustheid en hun risico’s te toetsen. 
De beleidsopties worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt, en in het 
licht van de scenario’s beoordeeld.

4.2 MARKTOMVANG EN EFFECTIEVE CONCURRENTIE 

De marktomvang en de mate van effectieve concurrentie vormen de basis 
van de scenario’s. De scenario’s hebben primair ‘concurrentie’ als insteek, en 
worden als zodanig als meer of minder succesvol bestempeld. Effectieve 
concurrentie wordt beoordeeld aan de hand van de in hoofdstuk 
genoemde bedreigingen: een te klein aanbod, een te klein aantal spelers, 
dominantie en onvoldoende liquiditeit of transparantie. 

4
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Marktverruiming draagt in potentie bij tot effectieve concurrentie. De 
elektriciteitsmarkt vereist krachtige (grote) spelers waarvan er minimaal 
met elkaar concurreren. Dit impliceert dat een grotere marktomvang (gehele 
EU of Noordwest Europa) betere kansen geeft dan een kleine marktomvang 
(Nederland of Benelux) om  levensvatbare spelers aan te treffen. Een grote 
marktomvang is echter niet vanzelfsprekend, vooral vanwege de historisch 
verklaarbare logistieke beperkingen, maar ook vanwege de internationale 
afstemming die nodig is om één geografische productenmarkt te realiseren. 
De marktomvang in de scenario’s varieert daarom van Nederland tot een 
Noordwest Europese markt. 

Binnen de dimensies marktomvang en effectieve concurrentie zijn de 
volgende scenario’s gepositioneerd:
I. EU+: Effectieve concurrentie op Noordwest Europees niveau. 
II. Ieder voor zich: Ieder voor zich in eigen land, iedere lidstaat bepaalt 
zelf hoe de marktwerking in het eigen land al dan niet wordt ingevuld.
III. EU-: een oligopolie zonder effectieve concurrentie op Noordwest 
Europees niveau waarbij er sprake is van een (ver)grote markt maar met te 
weinig concurrentie doordat een te klein aantal grote spelers de markt 
beheersen. 

FIGUUR 10 SCENARIO’S VOOR DE ELEKTRICITEITSMARKT

Marktomvang

Effectieve 
coconcurrentie

SCENARIO II

(IEDER VOOR ZICH)

IEDER VOOR ZICH 

IN EIGEN LAND

SCENARIO I (EU+)

EFFECTIEVE CONCURRENTIE OP NW-EU NIVEAU

SCENARIO III (EU-)

OLIGOPOLIE ZONDER EFFECTIEVE 

CONCURRENTIE OP NW-EU NIVEAU
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4.3 SCENARIO I: EFFECTIEVE CONCURRENTIE OP NW-EU 
NIVEAU (EU+)

Dit scenario heeft de volgende kenmerken:
–   De geografische uitbreiding tot een grotere markt, waarschijnlijk in 

eerste aanleg Noordwest Europa, is succesvol door een combinatie van 
vergroting van interconnectie/transmissie capaciteit en het naar elkaar 
toegroeien van de productieparken in de verschillende landen. Het 
aanbod aan interconnectie/transmissie is daarom steeds groter dan de 
vraag en congesties doen zich niet meer voor.

–   Tegelijkertijd wordt in deze grotere markt aan alle eisen voor effectieve 
concurrentie voldaan. Er zijn voldoende (sterke) aanbieders waarvan 
er geen enkele individueel of tezamen met anderen dominant is. De 
groothandelsmarkten zijn samengevoegd of sterk gekoppeld.

–   De regulering en het toezicht is supranationaal geregeld of goed 
geharmoniseerd zodat overal in de markt dezelfde voorwaarden en 
regels gelden.

–   De beheerders van de transmissiesystemen (TSO’s) zijn of 
samengevoegd of werken zo goed samen dat van één geïntegreerd 
systeem sprake is. 

–   De voorzieningszekerheid is supranationaal geregeld door 
overeenkomsten op bilateraal of EU niveau.

–   De milieuvoorwaarden zijn voor alle spelers gelijk. 

ILLUSTRATIE VAN MOGELIJKE CONSEQUENTIES VOOR NEDERLAND.

Nederland maakt onderdeel uit van een grote Noordwest Europese 
elektriciteitsmarkt waarbinnen de voormalige nationale markten zijn 
samengevoegd. Tenminste zes energiereuzen zijn actief op de Noordwest 
Europese markt in productie, handel en meestal ook in levering. De 
Nederlandse energiebedrijven zijn opgegaan in deze zes reuzen of hebben door 
fusies met andere kleinere spelers zelf tot de vorming van een van deze reuzen 
bijgedragen. Daarnaast kunnen er zowel in de productie als in de handel en 
levering een aantal kleine nichespelers actief zijn.In dit scenario komt de 
Nederlandse consument volop aan zijn trekken omdat er volop concurrentie 
is. Ook is deze situatie goed voor de grootverbruikers, de elektriciteitsprijzen 
zijn gelijk voor hun concurrenten in Noordwest Europa. Het sectorspecifieke 
mededingingstoezicht kan volstaan met een lichte vorm van toezicht.



Een voldoende groot deel van de elektriciteit wordt verhandeld op een 
liquide en transparante day-ahead markt waar de toetredingsdrempels 
voor handelaren laag zijn, en waar ook grootverbruikers een rol spelen.
Als gevolg van de vraagelasticiteit en goede afspraken over import vanuit 
andere markten, kan de benodigde reservecapaciteit beperkt blijven.
Ondanks de afwezigheid van grote overcapaciteit van de 
transportinfrastructuur treden er vrijwel geen congesties op. Dit komt 
doordat er tussen de markt en de omringende markten weinig 
verschillen zijn in productietechnologie en voldoende mogelijkheden 
voor transport. Ook wisselende grondstofprijzen (kolen, kern, gas) en 
het wisselende aanbod van windenergie leiden niet tot grote 
veranderingen in de transportvolumes die hoge investeringen in 
transmissienetten nodig maken. Overheidsbeleid zorgt voor de juiste 
locatieprikkels.
De regulering en het beheer van de transmissienetten vindt centraal 
gecoördineerd plaats waardoor er een eenduidig beleid is ten aanzien van 
investeringen, transporttarieven en veiligheid. Weliswaar kunnen de 
eigendomsverhoudingen per land verschillen, echter voor het 
functioneren van de markt heeft dit weinig consequenties omdat de 
toegang tot de netten voor alle partijen gelijk is. Hierop is adequaat 
toezicht door de nationale toezichthouders die hun beleid intensief 
afstemming op EU-niveau.

4.4 SCENARIO II: IEDER VOOR ZICH IN EIGEN LAND (IEDER 
VOOR ZICH)

Dit scenario heeft de volgende kenmerken:
–   In dit scenario komen de lidstaten, door slechte ervaringen met 

importen en black-outs, tot de conclusie dat het onwerkbaar is om 
voor hun energievoorziening afhankelijk te zijn van andere landen. Zij 
willen daarom allemaal voldoende productiecapaciteit in eigen land. 

–   Onder deze omstandigheden hebben importen weinig zin, de 
consument betaalt veelal toch voor de (stilstaande) lokale capaciteit 
als stroom wordt geïmporteerd. De stimulans om veel geld aan 
interconnectie/transmissie capaciteit te besteden is hiermee verdwenen. 
Importen worden uitsluitend gezien als een mogelijkheid voor 
noodsituaties, waar echter in principe niet op gerekend mag worden. 
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–   Het concept van een Europese of Noordwest Europese markt is 
hiermee om zeep geholpen. Ieder land, dus ook Nederland, moet voor 
zichzelf zorgen. 

ILLUSTRATIE VAN MOGELIJKE CONSEQUENTIES VOOR NEDERLAND

In Duitsland en Frankrijk heeft men de status quo gehandhaafd en 
domineren de voormalige mono- en oligopolisten nog steeds de markt.
De Nederlandse overheid heeft er voor gekozen om toch binnen de 
Nederlandse grenzen het concurrentiemodel te handhaven. Daarom zijn er 
in Nederland nog steeds vijf aanbieders, aangevuld met beperkte importen 
uit enkele landen waarmee goede afspraken konden worden gemaakt ten 
aanzien van de betrouwbaarheid. In dit scenario komt de Nederlandse 
consument minder aan zijn trekken dan in het voorgaande scenario omdat 
de concurrentie (hoewel voldoende) zich op een beperktere geografische 
schaal afspeelt. Voor de grootverbruikers valt dit scenario negatief uit omdat 
de prijsverschillen met andere landen grotendeels blijven bestaan.
De groothandelsmarkt is inmiddels goed gaan functioneren. De 
toetredingsdrempels zijn laag en de grootverbruikers spelen mee. Het 
mededingingstoezicht kan beperkt blijven doordat er voldoende aanbieders 
zijn de grootverbruikers een rol spelen op de groothandelsmarkt.
Vraagelasticiteit bij met name grote verbruikers heeft de piekvraag wat 
afgetopt en enige flexibiliteit aan de vraagkant ingebracht. De benodigde 
reservecapaciteit is redelijk beperkt, mede ook door betrouwbare importen 
en lange termijncontracten.
Doordat Nederland relatief klein is en de import beneden de % blijft zijn 
er geen grootschalige investeringen in infrastructuur nodig geweest. 
Overheidsbeleid  zorgt voor de juiste investeringsprikkels. Alleen voor de 
off-shore windparken waren grote investeringssubsidies nodig.
Goed toezicht en regulering van de netten voorkomen verwaarlozing en 
oneigenlijk gebruik. Overigens heeft Nederland onder dit scenario nog 
steeds de optie om gelijkgestemde aangrenzende landen proberen te vinden 
(België?, UK?, Noorwegen?) waarmee toch een vergroting van de relevante 
markt kan worden nagestreefd. Voorwaarde is wel dat met deze landen 
bindende afspraken ten aanzien van de voorzieningszekerheid kunnen 
worden gemaakt en dat ook goede afstemming mogelijk is ten aanzien van 
toezicht, transmissie/interconnectie en groothandel.



4.5 SCENARIO III: OLIGOPOLIE ZONDER EFFECTIEVE 
CONCURRENTIE OP NW-EU NIVEAU (EU -)

Dit scenario heeft de volgende kenmerken: 
–   De uitbreiding naar een Noordwest Europese markt is succesvol (zie 

scenario EU+). 
–   Het lukt echter niet om voldoende concurrentie te bewerkstelligen. De 

kleine nationale spelers worden opgeslokt of uit de markt verdrongen 
door drie of vier grote en zeer krachtige spelers die in feite de dienst 
uitmaken. In enkele kleine regio’s zijn kleine spelers nog lokaal actief 
omdat hun aanwezigheid wordt getolereerd. Zij bewegen zich echter 
slechts op beperkt terrein en slaan hun vleugels niet uit. 

–   Misbruik van marktmacht is moeilijk hard aan te tonen. De nationale 
mededingingsautoriteiten, die ook nog slecht samenwerken, kunnen 
daarom de spelers niet aanpakken. Brussel zou moeten ingrijpen maar 
ziet hiertoe ook geen kans, mede omdat dit wordt tegengewerkt door 
enkele lidstaten. 

–   Regulering en toezicht blijven gefragmenteerd. 
–   De beheerders van de transmissiesystemen (TSO’s) werken slecht 

samen vanwege belangentegenstellingen. 
–   Hoewel de voorzieningszekerheid door de grote spelers redelijk is 

voorzien (dit is in hun eigen belang om de status quo niet in gevaar te 
brengen) blijft de nationale politiek bezorgd over de afhankelijkheid en 
macht van slechts enkele spelers. Dit te doorbreken is echter bijzonder 
kostbaar en moeilijk. 

–   Milieuvoorwaarden blijven verschillend per land en de grote spelers 
maken hier gebruik van.

ILLUSTRATIE VAN MOGELIJKE CONSEQUENTIES VOOR NEDERLAND.

Nederland maakt onderdeel uit van een grote Noordwest Europese 
elektriciteitsmarkt waarbinnen de voormalige nationale markten zijn 
samengevoegd. Drie of vier grote energiereuzen, verticaal geïntegreerde 
voormalige nationale kampioenen, bestieren deze markt. Allen zijn ook 
actief in handel en levering en beheren in hun eigen land ook de netten. De 
Nederlandse consument en grootverbruiker zijn totaal aan deze 
energiereuzen overgeleverd. Deze houden de prijzen te hoog, maar laag 
genoeg om het leven voor nieuwe toetreders onaantrekkelijk en riskant te 

SCENARIO’S



66BEHOEDZAAM STROOMOPWAARTS

maken. Het blijkt onmogelijk voor de nationale toezichthouder om 
misbruik van marktmacht – vooral in de piek – aan te tonen. Om 
grootschalig misbruik te voorkomen is intensief mededingingstoezicht 
gewenst maar dit blijkt in de praktijk niet goed te werken.
Een appel op Brussel en omringende lidstaten om in deze situatie 
verandering te brengen heeft weinig succes.
De grootverbruikers spelen wel voor zichzelf een rol, maar dit leidt niet tot 
een dynamiek op de markt. Zij ontrekken zich veeleer aan de markt. Slechts 
een beperkt aantal grootverbruikers bleek in staat om meer vraagelasticiteit 
in de markt te realiseren. 
De regulering en het beheer van de transmissienetten wordt internationaal 
slecht afgestemd, en in de praktijk is er sprake van sterke bevoordeling van 
de nationale spelers. Mede hierdoor verschilt het beleid ten aanzien van 
investeringen, transporttarieven en veiligheid. Ook verschillen de 
eigendomsverhoudingen per land, waardoor bedrijven met netten in 
sommige landen oneigenlijke concurrentievoordelen genieten. Hoewel de 
vier grote energiebedrijven de voorzieningszekerheid redelijk verzorgen om 
‘poltieke backlash’ te voorkomen, blijft er grote ontevredenheid en 
ongerustheid bij consumenten en politici ten aanzien van dit punt. 

4.6 BEOORDELING VAN DE SCENARIO’S

Wanneer bovengenoemde scenario’s worden beoordeeld uit het oogpunt van 
de Nederlandse consument en grootverbruiker kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken.

SCENARIO I: EFFECTIEVE CONCURRENTIE OP NW-EU NIVEAU (EU+)

In dit scenario wordt in hoge mate voldaan aan de doelstellingen voor een 
“Europese” markt zoals oorspronkelijk bedoeld. Een voldoende groot 
aantal grote spelers concurreert met elkaar omdat de omvang van de markt 
er voor zorgt dat hun marktaandeel binnen aanvaardbare proporties blijft. 
Voor de Nederlandse consument en grootverbruiker is dit de meest 
gewenste situatie. De route naar deze situatie zal naar de mening van de 
Raad echter vele jaren vergen omdat zeer veel belemmeringen moeten 
worden weggenomen. Voor een deel zijn dit technische belemmeringen, 
zoals het uitbreiden van interconnectie- en transmissiecapaciteit die veel 
geld en tijd gaan kosten. Voor een deel zijn het echter ook  



belangentegenstellingen tussen landen die de ontwikkelingen in de weg 
zullen staan.
Optimisme over het tijdsperspectief voor dit scenario is dan ook niet op zijn 
plaats. Ook zal het lang duren voordat kan worden vastgesteld of dit 
scenario zich werkelijk zal voltrekken. Dit betekent dat gedurende lange tijd 
de opties open zullen moeten worden gehouden voor het geval de 
ontwikkelingen toch negatief uitpakken.

SCENARIO II: IEDER VOOR ZICH IN EIGEN LAND (IEDER VOOR ZICH)

In de relatief kleine Nederlandse markt is er onvoldoende ruimte voor 
spelers om een grote omvang omdat dit al snel zou leiden tot een te groot 
marktaandeel hetgeen ten koste zou gaan van de concurrentie. 
Schaalvoordelen kunnen daarom niet optimaal worden benut. Hoewel dit 
scenario minder gunstig uitpakt dan scenario I (EU+), worden de 
voordelen van marktwerking, zij het op beperktere schaal, toch 
gerealiseerd. Voor de grootverbruikers betekent dit echter een structurele 
achterstandspositie ten opzichte van concurrenten in grotere landen. Voor 
de kleinere consument hoeft dit niet zo slecht uit te pakken, zeker niet 
wanneer Nederland er in zou slagen de relevante markt te vergroten door 
bilaterale samenwerking.
Binnen een veel korter tijdsbestek kunnen de signalen al gaan wijzen in de 
richting van dit scenario. Bijvoorbeeld wanneer er geen bindende 
afspraken met omliggende landen te maken zijn over 
voorzieningszekerheid of wanneer lidstaten gaan afhaken van een 
Europese markt door maatregelen te nemen die erop duiden dat ze niet 
van andere lidstaten afhankelijk willen zijn.

SCENARIO III: OLIGOPOLIE ZONDER EFFECTIEVE CONCURRENTIE OP 

NW-EU NIVEAU (EU -)

Dit scenario kan redelijk desastreus uitpakken voor de Nederlandse 
gebruikers. Immers doordat de energiebedrijven een te groot marktaandeel 
hebben zal er te weinig concurrentie zijn op de groothandelsmarkt wat kan 
leiden tot te hoge prijsniveaus. De Nederlandse toezichthouder zal 
problemen hebben om effectief toezicht uit te oefenen en voortdurend in 
conflict zijn met de grote spelers. Zijn dilemma zal zijn om prijsplafonds vast 
te stellen, met het risico van “Californische toestanden”, of te hoge prijzen te 
accepteren. De enige aanpak die effectief is om samen met de 
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toezichthouders in andere landen en Brussel het probleem aan te pakken, 
maar het is de vraag of dit zal lukken. In dit scenario is Nederland 
overgeleverd aan de wil tot medewerking van de omliggende landen en van 
Brussel. Nederland heeft het niet meer in eigen hand.



5.1 INLEIDING

Aan de hand van gemaakte analyses en de opgestelde scenario’s worden in 
dit hoofdstuk beleidsopties voor Nederland onderscheiden en beoordeeld. Er 
zijn drie soorten beleidsopties:
    Keuzemogelijkheden die Nederland zelf als land heeft, dat wil zeggen 

onafhankelijk van internationale besluitvorming. 
   Beleid dat aanvullend is op deze keuzes – veelal sectoraal beleid – dus 

niet fundamenteel in de plaats kan komen van deze keuzes.
    Een Nederlandse agenda om EU-beleid en beleid van andere lidstaten 

te beïnvloeden. 

De eerste twee soorten opties komen in dit hoofdstuk aan de orde. In 
hoofdstuk  wordt ingegaan op een Nederlandse agenda voor de EU.

5.2 DILEMMA’S EN DE SAMENHANG VAN KEUZES 

DE FOCUS VAN DE BELEIDSOPTIES

Het kader voor de beleidsopties wordt gevormd door het marktmodel van de 
energiesector (productie, groothandel, transport/distributie en verkoop).

FIGUUR 11 DE WAARDEKETEN VAN ELEKTRICITEIT

De keuzemogelijkheden voor Nederland die hieronder besproken worden 
zijn fundamentele beleidskeuzes die speciaal van belang zijn om de volgende 
publieke belangen te borgen:
–   Voldoende betrouwbare beschikbaarheid van productiecapaciteit en 

import van elektriciteit.
–   Betrouwbare netten: voldoende onderhoud en investeringen.
–   Effectieve concurrentie op de groothandelsmarkt.

5
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Wanneer regelgeving en toezicht onvoldoende garantie bieden voor de 
borging van deze belangen is de grote vraag, waarop wij later in dit 
hoofdstuk terugkomen, of (gedeeltelijk) overheidseigendom niet als enige 
optie overblijft.
In een aantal gevallen dienen keuzes in samenhang te worden gewogen 
omdat ze elkaar beïnvloeden.

BEOORDELINGSCRITERIA VOOR DE BELEIDSOPTIES

Voor de beoordeling van de verschillende beleidsopties kunnen de volgende 
criteria relevant zijn:
    Robuustheid voor de verschillende scenario’s (eindsituatie). 

Beleidsopties zijn al dan niet robuust in het licht van de scenario’s. 
Hierbij gaat het om de vraag hoe de beleidsopties in de verschillende 
scenario’s uitpakken voor de grootverbruiker en de consument, voor de 
energiesector en voor de publieke belangen ‘voorzieningszekerheid’ en 
‘milieu’.

   Bevorderen ze de ontwikkeling van een internationale goedwerkende 
elektriciteitsmarkt, of werken ze juist tegen? Beleidsopties kunnen 
al dan niet bijdragen aan het realiseren van een grotere markt met 
effectieve concurrentie. Omgekeerd kunnen bepaalde beleidsopties 
het ontstaan van een Noordwest Europese markt met te weinig 
concurrentie of het ontstaan van nationale markten in plaats van een 
grotere markt in de hand werken.

    Hoe scoren ze in vergelijking met wat de rest van Europa doet.
   Andere voor- en nadelen.
    Kunnen eventuele negatieve consequenties of risico’s van de 

beleidsopties gemitigeerd worden.
Deze criteria komen bij de beoordeling alleen ter sprake voor zover ze van 
toepassing zijn. Uitgangspunt bij het beoordelen van de opties is het korte- 
en lange termijnbelang van de consument.

DILEMMA’S 

Helaas zal blijken dat er niet in alle gevallen “ideale” keuzeopties zijn. De Raad 
heeft dan ook geworsteld met een aantal dilemma’s waarbij er geen risicoloze 
keuzes lijken te zijn. In het vervolg van dit hoofdstuk worden daarom ook 
bepaalde vastgeroeste standpunten (zoals ‘overheidseigendom is altijd 
ongewenst’) ter discussie gesteld om zicht te krijgen op mogelijk betere keuzes.



5.3 DE OPTIES 

5.3.1 OPTIE: INVESTEREN IN INTERCONNECTORCAPACITEIT 

Met deze optie wordt gedoeld op door de overheid geïnitieerde (en 
gefinancierde) investeringen. Zgn. handelslijnen worden buiten 
beschouwing gelaten. 
Een forse uitbreiding van de interconnectorcapaciteit brengt grote 
investeringen met zich mee. Dergelijke investeringen hebben alleen zin 
wanneer:
–   de voorzieningszekerheid is gewaarborgd;
–   hiermee de concurrentie wordt vergroot op de nationale markt en 

dit bijdraagt aan de vorming van een grotere markt met effectieve 
marktwerking;

–   de doelstellingen van de uitbreiding ook technisch kunnen worden 
gerealiseerd (zie ook hoofdstuk .., paragraaf .).

Het risico van deze beleidsoptie ligt ook in scenario II (Ieder voor zich). In 
dit scenario kan er niet altijd gerekend worden op de import, en moet er 
tegenover de importcapaciteit voldoende binnenlandse reserve aan 
productievermogen worden aangehouden. De investeringen in 
interconnectorcapaciteit zullen dan grotendeels verspilling zijn gebleken.

In principe draagt investeren in interconnectorcapaciteit bij aan het 
realiseren van een grotere markt, het is daarvoor zelfs een voorwaarde. Als 
het echter leidt tot grotere uitwisseling met landen waar geen sprake is van 
effectieve concurrentie zou het ook een bijdrage kunnen leveren aan het 
realiseren van een grotere markt met te weinig concurrentie (EU-). Dit kan 
een belangrijk nadeel zijn.

Nederland loopt voor op de rest van Europa bij het uitbreiden van interconn
ectiecapaciteit. De keuze om te investeren in interconnectorcapaciteit wordt 
ook wel gemaakt in andere landen, echter het gebeurt meestal  onder 
overheidsdwang en met aanmoediging van de EU. Met name waar 
transmissienetten in handen zijn van geïntegreerde spelers zijn dit moeizame 
processen. 

De effecten op ‘milieu’ zijn op korte termijn negatief omdat gasgestookte 
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centrales in Nederland worden stil gezet omdat stroom wordt geïmporteerd 
die is geproduceerd in kolencentrales in het buitenland. Dit raakt ook de 
binnenlandse energiesector (deze verliezen dan hun inkomsten uit productie). 
De consequenties voor het milieu zijn alleen op lange termijn tegen te gaan 
met een effectief emissiehandelssysteem waardoor de concurrentiepositie van 
de gascentrales op termijn zal verbeteren. Dit betreft dan alleen de CO2-
emissies, andere emissies van kolenstroom zijn daarmee nog niet aangepakt.

De Raad beveelt aan dat prioriteit wordt gegeven aan uitbreiding van 
interconnectiecapaciteit met landen waarmee goede afspraken kunnen 
worden gemaakt over de leveringszekerheid en waar de potentie is voor 
aantrekkelijke prijzen ook op de langere termijn.

5.3.2 OPTIES VOOR TRANSMISSIENETTEN

Zoals in het advies “Net nog niet” is beschreven zijn de transmissienetten de 
ruggengraat van het systeem. De kwetsbaarheid van de energievoorziening 
wordt in hoge mate bepaald door de betrouwbaarheid van deze netten en de 
schade bij uitval is aanzienlijk. Het samenvoegen van alle transmissienetten 
onder beheer van Tennet zou voordelen voor de betrouwbaarheid kunnen 
opleveren door minder kans op communicatiestoornissen en betere 
optimalisering van investeringen. 
Zoals in bovengenoemd advies reeds aangegeven beveelt de Raad aan dit 
door een objectieve partij te laten onderzoeken. Inmiddels lijkt er voor het 
idee van samenvoegen van deze netten steeds meer steun te komen.
Volledig privatiseren van Tennet is naar de mening van de Raad voorlopig 
niet opportuun, mede omdat Tennet een zeer belangrijke rol speelt en zal 
moeten spelen bij het vormgeven van het beleid, met name voor wat betreft 
de voorzieningszekerheid en het vergroten van de interconnectie/transmissie 
capaciteit. Bovendien is de functie van Tennet als systeembeheerder niet 
verenigbaar met privatisering. Dit laat onverlet dat Tennet in het buitenland 
activiteiten kan ontplooien voor zover ze een bijdrage leveren aan het 
publieke belang dat de netbeheerder dient te borgen.

5.3.3 OPTIE: VOORKOMEN VERMINDERING CONCURRENTIE BIJ 

PRODUCTIE

De kern van het signaleringsadvies – dat de Raad in april  heeft 
uitgebracht – en van het voorliggend advies is dat er van marktwerking 



weinig terecht kan komen als concurrentie tussen producenten op de 
groothandelsmarkt niet verzekerd is. Immers, concurrentie in deze schakel 
van de energieketen is niet alleen essentieel om grote efficiencyvoordelen te 
behalen, maar ook is het een voorwaarde om deze voordelen in de vorm van 
lagere prijzen bij consumenten en grootverbruikers terecht te laten komen. 
De Raad constateert dat dit aspect van marktwerking lange tijd 
onvoldoende aandacht heeft gekregen van beleidsmakers. 
Omdat, naar het oordeel van de Raad, er een serieus risico bestaat dat 
marktwerking in deze schakel niet voldoende van de grond komt, vraagt hij 
hiervoor de aandacht. Ook is de Raad van mening dat het zeer moeilijk is 
het risico van een gebrek aan concurrentie tussen producenten te mitigeren 
door middel van toezicht.

Op dit moment is er in Nederland voldoende perspectief voor concurrentie 
op de groothandelsmarkt, hoewel het misschien nog niet altijd goed werkt. 
Er zijn namelijk potentieel voldoende aanbieders:
–   Producenten: Essent, NUON, E.ON, Electrabel en Delta.*
–   Importeurs: RWE en EdF.**
*  Delta is slechts een kleine producent en voornamelijk in Zeeland actief.
** Ook E.ON en Electrabel kunnen importeren, maar zijn geen extra 
aanbieders omdat ze al in Nederland produceren.

In Nederland is enkele jaren geleden de beleidslijn uitgezet dat de productie 
geprivatiseerd kan worden. Dit heeft geleid tot verkoop van 
productiecapaciteit aan de private partijen E.ON en Electrabel. Op dit 
moment zijn RWE en EdF, de andere grote spelers in Duitsland en Frankrijk 
die nog geen positie hebben op de Nederlandse markt, als importeur extra 
aanbieders op onze markt. Indien ook het productievermogen van Essent en 
NUON geprivatiseerd zou worden en indien RWE en EdF deze bedrijven 
overnemen zullen deze importeurs afvallen als aanbieders. Het gevolg 
hiervan zou naar de mening van de Raad zijn dat er dan te weinig aanbieders 
overblijven om effectieve concurrentie te waarborgen.
Indien  bovengenoemde ontwikkeling zich zou voordoen, scoort dit slecht 
voor de scenario’s II (Ieder voor zich) en III (EU-). 
Als er sprake van is dat het einddoel van scenario I (EU+) toch is bereikt is 
deze ontwikkeling niet meer relevant, maar het scoort negatief om de 
transitie naar een goed werkende Noordwest Europese markt te bevorderen.
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Omgekeerd werkt deze ontwikkeling het ontstaan van een Noordwest 
Europese markt met te weinig concurrentie in de hand.
Om deze redenen is de Raad van mening dat dit risico moet worden 
vermeden.

De vraag doet zich voor of de Nederlandse overheid de instrumenten in 
handen heeft (mededingingsautoriteit?, wetgeving?) om zo’n concentratie 
van de “grote vier” tegen te houden. Dit moet naar de mening van de Raad 
grondig worden onderzocht en getoetst met Brussel.

VERBOD OP OVERNAMES

Ongewenste overnames van de ene binnenlandse producent door een andere 
binnenlands producent is tegen te gaan op basis van het Nederlandse 
mededingingsbeleid. Overname door een buitenlandse producent is 
moeilijker tegen te gaan. Buitenlandse producenten zijn immers relatieve 
nieuwkomers op de Nederlandse markt. Een mogelijke argumentatie om dit 
toch tegen te gaan ligt in de zgn. ‘leer van de potentiële concurrentie’. De 
argumentatie is dat de dreiging van de toetreding van een groot buitenlands 
energiebedrijf op de Nederlandse markt – zonder een overname te plegen – 
een disciplinerende werking heeft op de Nederlandse spelers. Door de 
overname zou dit effect teniet gaan.

Mocht blijken dat de overheid deze instrumenten niet in handen heeft dan 
zou het in (gedeeltelijk) eigendom houden van NUON en Essent wel eens 
de enig mogelijke optie kunnen zijn. De Raad realiseert zich dat deze 
suggestie veel weerstand zal oproepen omdat dit haaks staat op het tot nu toe 
gevoerde beleid. Wanneer dit echter de enige mogelijkheid is zou het toch 
moeten worden overwogen. De aandelen van NUON en Essent die op dit 
moment in handen zijn van de decentrale overheden, die deze willen 
verkopen, zouden dan voor een deel overgenomen kunnen worden door de 
Rijksoverheid (zie ook de hierna volgende paragraaf).

5.3.4 OPTIE: BORGING VAN HET PUBLIEKE BELANG MET 

EIGENDOM VAN ENERGIEBEDRIJVEN

In het advies ‘Net nog niet’ heeft de Raad geargumenteerd dat hij het niet 
eens is met de stelling dat publieke belangen niet met eigendom kunnen 
worden geborgd. Voorwaarde is dan wel dat de overheid zich als een 



aandeelhouder actief opstelt om deze belangen te borgen. Het is niet de 
bedoeling dat zij als aandeelhouder op de stoel van de Raad van Bestuur of 
Raad van Commissarissen gaat zitten, maar wel dat zij een beslissende rol 
speelt in het vaststellen van de doelstellingen van de onderneming en het 
daarmee samenhangende mandaat van de Raden van Bestuur en 
Commissarissen. De vraag doet zich voor of hiervoor % eigendom nodig 
is of dat % dan wel zelfs een minderheidsaandeel voldoende kan zijn. De 
Raad vindt dat laatste.

HOE BESCHERMEN PRIVATE ONDERNEMINGEN HUN BELANGEN BIJ 

EEN MINDERHEIDSDEELNAME?

Het komt veel voor dat het private westerse ondernemingen niet altijd wordt 
toegestaan om een meerderheidsbelang te hebben in private bedrijven in 
bepaalde landen (bijv Thailand, Maleisië, India, China etc). Toch zijn lokale 
partners vaak enthousiast om een westers bedrijf als partner aan te trekken 
vanwege hun kennis, ervaring en middelen. Voor een westers bedrijf zijn er 
echter grote risico’s om als minderheidsaandeelhouder deel te nemen 
wanneer de lokale standaards niet voldoen aan hun eisen. Gaat er immers 
iets fout dan wordt hiermee de reputatie van het westerse bedrijf ernstig 
geschaad. Bhopal was hiervan een voorbeeld. De formule die is gevonden 
om dit probleem op te lossen is dat het westerse bedrijf als 
minderheidsaandeelhouder het recht krijgt de standaards voor het bedrijf – 
bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid, kwaliteit, 
business ethiek, financiële controle etc. – voor te schrijven. Ook heeft de 
westerse minderheidsaandeelhouder het recht naleving van deze standaards 
te verifiëren door audits te doen of te laten doen. In een aantal gevallen 
bestaat ook het recht om bepaalde vitale functionarissen voor te dragen (bijv 
de CFO).
Op deze wijze worden de belangen van de minderheidsaandeelhouder 
geborgd.

Naar de mening van de Raad zou de overheid een minderheidspositie 
kunnen accepteren in energiebedrijven waarbij ze bepaalde publieke 
belangen (tijdelijk) wil borgen, op voorwaarde dat ze bepaalde rechten 
krijgt. Deze rechten dienen in een privaatrechtelijke aandeelhoudersovereen
komst te worden vastgelegd. De overheid zou bijvoorbeeld het recht kunnen 
eisen om voor de onderneming de kwaliteitsstandaards voor de netten te 
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kunnen bepalen en kwaliteitsbewaking van deze netten als een prioritaire 
doelstelling voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen kunnen 
vastleggen in hun mandaat. Zij zou ook het recht kunnen eisen om door 
externe audits te mogen laten verifiëren of aan deze eisen wordt voldaan. 

Gezien de beleidsverantwoordelijkheid wat betreft de energievoorziening en 
de gewenste c.q. noodzakelijke eenduidige aansturing zou het 
minderheidsaandeel bij de Rijksoverheid terecht dienen te komen. Wanneer 
dit onder de huidige omstandigheden te grote financieringsproblemen met 
zich brengt moet hiervoor een oplossing worden gevonden. Bijvoorbeeld 
door het minderheidsaandeel aan de Rijksoverheid over te dragen tegen een  
redelijke prijs (bijv. de boekwaarde) of de betaling over een langere periode 
te spreiden.
Het voordeel van deze optie is dat de meerderheid van de aandelen toch door 
de decentrale overheden kan worden verkocht en dat daarmee grotendeels 
aan de wens van deze overheden kan worden tegemoetgekomen.

5.3.5 OPTIE: HET CREËREN VAN EEN NATIONALE KAMPIOEN

Er zijn op dit moment vier grote spelers in Noordwest Europa, E.ON, RWE, 
EdF en Electrabel. Verder zijn er in het gebied direct rondom Nederland (Dld, 
B, Fr) een aantal kleinere onafhankelijke spelers te weten NUON, Essent, SPE 
(België), EWE/VNG (Duitsland) en Vattenval (Duitsland). Wat verder van 
huis hebben ook Engeland en Scandinavië onafhankelijke spelers.
Wil het concept van effectieve concurrentie op een Noordwest Europese 
markt slagen dan zullen nationale overheden en mededingingsautoriteiten er 
voor moeten zorgen dat een aantal van deze kleinere spelers in leven moeten 
blijven of moeten fuseren tot een of bij voorkeur twee of meer grote spelers. 
Sommige lidstaten lijken te willen bevorderen dat bij deze overlevende 
kleinere of gefuseerde spelers in ieder geval hun nationale speler een rol 
speelt. Dit is waarschijnlijk het motief waarom lidstaten de vorming van een 
nationale kampioen toestaan of soms zelf bevorderen. Veel lidstaten hebben 
zo’n nationale kampioen en in veel gevallen is de overheid eigenaar.

Vanuit de energiesector in Nederland wordt door sommigen gepleit om ook in 
Nederland een nationale kampioen te creëren. Deze optie heeft voor- en 
nadelen. 
Het voordeel is dat er een sterkere nationale speler ontstaat die meer kans 



heeft te overleven in een grotere markt of met een andere nationale of andere 
kleine speler kan fuseren om een grote speler te vormen. Dit is goed voor de 
concurrentie op die grotere markt en dus voor de consument. 
Geargumenteerd wordt ook dat zo’n speler zich meer gelegen zal laten liggen 
aan de Nederlandse belangen en een constructievere gesprekspartner is voor 
de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van de publieke 
belangen ‘voorzieningszekerheid’ en ‘milieu’. Verder zou er meer kennis en 
onderzoek in Nederland blijven hetgeen goed is voor de Nederlandse 
economie.
Het nadeel is dat met de vorming van een grote nationale speler de 
concurrentie afneemt zolang Nederland nog de relevante markt is en het 
risico blijft dat dit bedrijf door een van “de grote vier” wordt overgenomen, 
zodat ook de risico’s van een permanent gebrek aan concurrentie blijft 
bestaan. De noodzaak tot het hebben van een overheidsaandeel in zo’n 
nationale kampioen ligt dan ook in de rede.

Deze optie scoort goed voor wat betreft de dimensie “Europa” omdat dit 
beleid ook in veel andere lidstaten wordt gevoerd.
Zij scoort slecht in scenario II (Ieder voor zich), omdat er dan onvoldoende 
concurrentie op de nationale markt is. Zij scoort goed in scenario I (EU+), 
maar niet goed in de transitie naar scenario I (EU+) om dezelfde reden. Zij 
scoort goed om scenario III (EU-) te voorkomen.
De Energieraad is van mening dat deze optie moet worden overwogen zodra 
duidelijk is dat scenario II (Ieder voor zich) zich niet zal voordoen en dat het 
perspectief van een goed werkende Noordwest Europese markt zich 
aandient. 
Deze optie kan dan namelijk bijdragen aan het creëren van een vijfde of 
zesde grote speler op deze markt en dit is van groot belang.

Het bovenstaande afwegend denkt de Raad dat op dit moment de tijd nog 
niet rijp is voor het creëren van een nationale kampioen. Wel is de Raad van 
mening dat deze optie voorlopig zou moeten worden opengehouden. Hij 
acht het in deze context prematuur om art. mededingingswet af te 
schaffen. De Raad doet voorts de aanbeveling tot een proactieve verkenning 
van de opstelling van gelijkgezinde en gelijkwaardige buitenlandse spelers 
ten aanzien van de mogelijkheden van samenwerking om zo nodig te komen 
tot die vijfde of zesde speler op zijn plaats.
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5.3.6 OPTIE: DISTRIBUTIENETTEN AL DAN NIET VOLLEDIG 

AFSPLITSEN

De vraag is hier of de overheid op dit moment de afsplitsing van het 
eigendom van de distributienetten moet afdwingen of niet.

FIGUUR 12 VOLLEDIGE OPSPLITSING  EIGENDOM

Volledige afsplitsing van het eigendom is conceptueel het meest zuiver en 
heeft de volgende voordelen:
–   Alle mogelijke vormen van misbruik door een energiebedrijf dat 

ook concurrerende activiteiten (zoals productie en/of verkoop) 
uitoefent worden voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan 
non-discriminatoire toegang, oneigenlijke synergievoordelen, 
kruissubsidie etc.

–   Het maakt het toezicht eenvoudiger door een hogere transparantie en 
betere mogelijkheden voor benchmarking.

Er is echter ook een nadeel: door de afsplitsing wordt de concurrentiekracht 
van de energiebedrijven aangetast en worden ze meer kwetsbaar voor 
overname. Energiebedrijven verliezen bij afsplitsing hun relatieve 
concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse bedrijven. De 
buitenlandse concurrenten van de Nederlandse energiebedrijven bezitten 
namelijk in de meeste gevallen wel netten en worden door afsplitsing in 
Nederland in hun concurrentiekracht bevoordeeld, zie het kader. Uit het 
kader wordt ook duidelijk dat overnames met netten aanzienlijk duurder zijn 
dan zonder netten. Het zal duidelijk zijn dat verkoopbedrijven zonder netten 
nog kwetsbaarder zijn dan productiebedrijven zonder netten.

Netbedrijf Productie en/of Verkoop

Aandeelhouder:
Geheel of gedeltelijk overheid

Aandeelhouder:
Privaat



AANTASTING CONCURRENTIEKRACHT BIJ VOLLEDIGE AFSPLITSING 

NETTEN: REKENVOORBEELD

In geïntegreerde energiebedrijven vertegenwoordigen de netten ongeveer 
-% van de waarde van de vaste activa. De productie vertegenwoordigt 
ongeveer -%. De waarde van de verkooporganisatie is maximaal %.
Bij een ondernemingswaarde van bijvoorbeeld   miljard betekent dit 
voor de kasstroom (vóór rentelasten) het volgende:
–   Netten (waarde  - miljard, % rendement) hebben een stabiele 

kasstroom van  - miljoen per jaar.
–   Productie (waarde  ,- miljard, % rendement) heeft een sterk 

fluctuerende kasstroom van   in slechte jaren tot   miljoen in 
goede jaren.

–   Verkoop (waarde max.  , miljard, % rendement) heeft een sterk 
fluctuerende kasstroom van   in slechte jaren tot   miljoen in 
goede jaren.  

Productie- en verkoopbedrijven die geen onderdeel zijn van een groter 
bedrijf lopen als gevolg hiervan grotere risico’s. Zij zullen ‘magere jaren’ 
afwisselen met jaren met zeer goede resultaten, mits zij de magere jaren 
kunnen overleven. Geïntegreerde energiebedrijven zullen jaren met 
mindere winst afwisselen met jaren met hogere winst, maar worden niet 
in hun voortbestaan bedreigd vanwege een te geringe solvabiliteit. 

Bij vergelijking met de andere landen in Europa scoort de optie afsplitsen 
slecht. In geen enkel ander land is volledige afsplitsing van eigendom 
afgedwongen. Voor de scenario’s I (EU+) en II (Ieder voor zich) scoort 
deze optie “neutraal”, dat wil zeggen naast de bovengenoemde voor- en 
nadelen komen er geen andere bij. Voor  scenario III (EU-) kan worden 
geargumenteerd dat deze optie positiever scoort omdat in dit scenario de 
dominante bedrijven nog dominanter zouden zijn met netten dan 
zonder.

Ook voor  het bevorderen van de weg naar een Noordwest Europese 
markt met voldoende aanbieders (of het tegengaan van een markt met te 
weinig aanbieders) scoort deze optie slecht omdat door het opsplitsen de 
kwetsbaarheid van de Nederlandse energiebedrijven wordt vergroot en 
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daarmee hun overlevingskansen worden verkleind. Om dezelfde reden 
scoort deze optie ook minder goed in scenario II (Ieder voor zich).

Hoewel de Raad niet bestrijdt dat afsplitsing van eigendom conceptueel de 
meest zuivere keuze is tilt hij toch zwaar aan het feit dat de Nederlandse 
energiebedrijven hiermee op een concurrentienadeel worden gezet. Deze 
zorg heeft niets te maken met ons ‘Oranjegevoel’, maar komt voort uit de 
hiervoor besproken noodzaak om voldoende producenten in Noordwest 
Europa (resp. Nederland) over te houden.
De Raad wil daarom de  optie aanbevelen waarbij wel volledige juridische en 
organisatorische scheiding tussen de netwerkbedrijven en de productie/
verkoopactiviteiten wordt afgedwongen, maar geen volledige afsplitsing van 
eigendom (zie ook kader). Als scenario III (EU-) dreigt kan alsnog voor 
volledige afsplitsing van eigendom worden gekozen.

BORGING PUBLIEKE BELANGEN NETTEN EN ‘KRUISSUBSIDIËRING’

Er zijn twee publieke belangen welke bij de netwerkbedrijven dienen te 
worden geborgd:
    Non-discriminatoire toegang voor alle partijen tegen gelijke 

voorwaarden. Dit kan naar de mening van de Raad worden geborgd 
door een combinatie van:

     –  Adequate wet en regelgeving, gecombineerd met een 
toezichthouder die zware sancties kan opleggen bij overtreding.

     –  Volledige juridische en organisatorische ontvlechting zodat de 
netwerkbedrijven volledig op eigen benen kunnen staan (geen magere 
netbeheerder). Dit is het Engelse model en werkt daar goed. Een 
aparte Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is hiervoor niet 
voldoende. Het  personeel dat voor het netwerkbedrijf werkt moet ook 
in dienst zijn van dit bedrijf en het netwerkbedrijf mag geen diensten 
betrekken van een ander bedrijf dat actief is in productie of verkoop.

   Een adequaat niveau van onderhoud en investeringen om een hoge 
kwaliteit van het netwerk te garanderen. Zolang kwaliteitstoezicht 
onvoldoende bewezen is om deze garantie te borgen, dient deze 
borging via overheidsaandeelhouderschap te worden verzekerd. 
Hiervoor is wel nodig dat de aandeelhouder een actieve opstelling en 
de vereiste bevoegdheden heeft ten opzichte van de onderneming (zie 
paragraaf ...). 



Wanneer op deze wijze goed is geregeld dat er voldoende van de kasstroom 
wordt geïnvesteerd in kwaliteit is er geen bezwaar tegen dat de vrije 
kasstroom die daarna overblijft als dividend wordt uitgekeerd. Naar de 
mening van de Raad is er ook geen bezwaar tegen wanneer dit “rechtmatige” 
dividend uit de netten via een holding geheel of gedeeltelijk wordt 
geïnvesteerd in productie of verkoop activiteiten. De consumenten en de 
grootverbruikers hebben daar immers alleen maar voordeel van.

5.3.7 OPTIE: DISTRIBUTIENETTEN PRIVATISEREN OF NIET

De beslissing om de distributienetten al dan niet te privatiseren hangt vooral 
samen met de zekerheid over het goed functioneren van het toezicht op non-
discriminatoire toegang en de kwaliteit van de netten. In het advies “Net 
nog niet” heeft de Raad het standpunt ingenomen dat het niet aan te bevelen 
is de netten volledig te privatiseren voordat het toezicht (met name het 
kwaliteitstoezicht) zich heeft bewezen. Naar de inschatting van de Raad zal 
dit waarschijnlijk pas goed kunnen worden beoordeelt rond  ⁄ . Ook 
heeft de Raad gepleit voor een waterdichte regeling voor het geval van 
wanbeheer. In het bovengenoemde advies heeft de Raad erop gewezen dat 
de huidige wetgeving in dat geval niet toereikend zou kunnen zijn en 
bijvoorbeeld een erfpachtconstructie zou moeten worden overwogen.

De beslissing om al dan niet privatiseren is neutraal voor de scenario’s I 
(EU+) en II (Ieder voor zich). Men kan beargumenteren dat in het geval van 
scenario III (EU-) de Nederlandse overheid bij geprivatiseerde netten nog 
meer invloed heeft weggeven dan bij niet geprivatiseerde netten.

Binnen Europa is er ten aanzien van privatiseren een gemengd beeld, zie 
tabel  in hoofdstuk . Er is dus geen “Europese lijn”.

Het nadeel van privatisering is hierboven beschreven. Er zitten risico’s in het 
privatiseren voordat het toezicht  goed werkt. Het voordeel van privatiseren 
is dat de overheid het geld dat in de netten is geïnvesteerd direct beschikbaar 
krijgt voor andere doeleinden (de inkomsten uit dividend vallen echter weg). 

Gezien het bovenstaande vindt de Raad dat moet worden overwogen om de 
distributienetten niet volledig af te splitsen. Ook is de Raad van mening dat 
een volledige privatisering niet wenselijk is. Zoals in .. is beschreven 
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verdient het aanbeveling dat de Rijksoverheid direct of indirect 
minderheidsaandeelhouder wordt in de distributienetten om met name de 
kwaliteit te kunnen borgen. Hiertoe zou aan dit minderheidsaandeel de 
noodzakelijk prioritaire bevoegdheden moeten worden toegekend. Dit is een 
wezenlijk verschil met de huidige situatie waarin lagere overheden weliswaar 
volledig eigenaar zijn van de distributiebedrijven maar de facto geen 
bevoegdheden hebben. 
Onder de hierboven aangegeven voorwaarde zouden de huidige 
aandeelhouders van de distributiebedrijven een meerderheidsbelang in deze 
bedrijven kunnen afstoten.

Voor het hier aanbevolen minderheidsbelang van de Rijksoverheid met 
hieraan gekoppelde prioritaire rechten zijn twee opties aan te geven (zie 
figuur  en figuur ):
    Het borgen van de publieke belangen met een minderheidsaandeel 

(met speciale rechten) in de netbedrijven (figuur ). 
   In het geval de ongewenste concentratie in productie niet kan worden 

tegengegaan met andere instrumenten (zie ‘import en productie’ 
hierboven) een minderheidsaandeel (met speciale rechten) in de 
holding van enkele van de geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven 
(figuur ). In dit geval kunnen tevens de publieke belangen bij de 
netwerkbedrijven van deze ondernemingen via dit minderheidsaandeel 
worden geborgd.

Met het oog op de ‘sturing’ van het verdere proces van schaalvergroting is er, 
indien dit niet met mededingingstoezicht of anderszins kan worden 
beheerst, een voorkeur voor de tweede optie. Beide opties voldoen echter aan 
de primaire bedoeling van een voortgezette ‘sturing’ door de overheid: het 
verzekeren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de netten.



Private aandeelhouder

Overheid aandeelhouder

70-80%  20-30%

 Overheid aandeelhouder Private aandeelhouder

20-30%   70-80%

 HOLDING
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Productie en/of verkoop
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OVERHEIDSEIGENDOM IN NETBEDRIJF

FIGUUR 14 GEEN VOLLEDIGE AFSPLITSING VAN EIGENDOM: 

OVERHEIDSEIGENDOM IN HOLDING
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5.4 POSITIE GROOTVERBRUIKERS*

De Raad doet de aanbeveling aan de overheid om serieus naar de actuele 
positie van de grootverbruikers te kijken. In het verleden voerde de overheid 
een beleid dat er voor zorgde dat de elektriciteitsprijzen voor – de zeer grote – 
grootverbruikers op een vergelijkbaar niveau lagen als in het buitenland. 
Hierdoor werd hun concurrentiepositie gematched. Bij het ontstaan van ‘een 
Europese markt’ zou deze ‘bescherming’ niet langer nodig zijn omdat de 
verwachting was dat de prijzen in Europa voor alle spelers op een 
vergelijkbaar niveau zouden komen te liggen.
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat deze ideale situatie nog niet is 
bereikt en ook niet op korte tot middellange termijn bereikt zal worden. De 
prijzen in Nederland zullen daarom voorlopig, ondanks de liberalisering, 
structureel hoger blijven dan in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk.

De Raad onderkent dat dit voor deze categorie gebruikers een serieus 
probleem is omdat voor hen een ‘level playing field’ van essentieel belang is. 
De Raad constateert dat het zoeken naar oplossing voor dit probleem verre 
van eenvoudig is. Niet alleen gebiedt de eerlijkheid te onderkennen dat het 
geven van voordelen aan de grootverbruikers zal moeten worden opgebracht 
door anderen (dit was overigens vroeger ook het geval). Maar ook zullen 
maatregelen ten gunste van grootverbruikers de toets van ‘Brussel’ op 
marktconformiteit moeten kunnen doorstaan.
Maatregelen die de Raad in overweging geeft zijn:
–   Rechtstreeks preferentiële toegang tot interconnectiecapaciteit.
–   Verlaging van de nettarieven voor grootverbruikers (te rechtvaardigen 

door de grote volumina);
–   Speciale gunstige voorwaarden voor investeringen door 

grootverbruikers in productiecapaciteit voor elektriciteit en/of WKK.

5.5 AANVULLEND SECTORAAL BELEID

Sectorspecifieke regulering – als aanvulling op algemeen 
mededingingsbeleid – en aanvullend beleid wordt vooral ingezet in 

*                       De hier beschreven problematiek betreft alle  internationaal concurrerende ondernemingen die veel 

elektriciteit verbruiken. De term “grootverbruikers” is hiervoor eigenlijk niet adequaat.



overgangssituaties waar sprake is van een transitie van een gereguleerd 
monopolie naar situatie met mededinging. Op een goed werkende 
elektriciteitsmarkt is sectorspecifieke regulering en aanvullend sectoraal 
beleid in beginsel niet nodig. Het kan echter wel worden ingezet als 
aanvullend instrument om marktwerking verder te verbeteren. 
Een aantal instrumenten welke in de discussies naar aanleiding van het 
signaleringsadvies door partijen naar voren zijn gebracht worden hieronder 
kort genoemd. In veel gevallen heeft de Raad deze instrumenten niet in 
detail bekeken en daarom kan hij slechts een beperkt oordeel geven over de 
bruikbaarheid.

MAXIMUMPRIJZEN

Maximumprijzen voor het aanbieden van elektriciteit op de 
groothandelsmarkt worden wel gehanteerd in de V.S., maar er zijn veel 
twijfels over de wenselijkheid van dit instrument. Bij een markt met 
effectieve concurrentie is dit instrument overbodig en zelfs ongewenst. 
Immers het heeft een negatieve invloed op een goede werking van de 
markt. Het grote gevaar van dit instrument is dat het investeringsklimaat 
voor nieuwe productiecapaciteit verslechtert. Zoals in hoofdstuk  is 
uiteengezet heeft de investeerder periodes van hoge prijzen nodig om 
voldoende rendement te maken op zijn investering. Worden deze “goede 
tijden” door prijsmaximering afgetopt dan kan dit leiden tot een 
onacceptabel rendement. Ook wordt door een systeem van maximum 
prijzen grotere onzekerheid voor de investeerder gecreëerd. De 
toezichthouder kan namelijk in de toekomst beslissen om lagere 
maximum prijzen vast te stellen en daarmee het rendement negatief 
beïnvloeden
De Raad is er zich van bewust dat, in situaties met onvoldoende 
concurrentie, de overheid weinig alternatieve instrumenten heeft om toch 
redelijke prijzen af te dwingen. Een goede balans tussen “een te hoge 
prijs”(slecht voor de consument) en “ een te lage prijs”(slecht voor de 
investeerder) blijkt echter in de praktijk niet of nauwelijks te vinden. 
Ervaringen met maximum prijzen in andere landen zijn dan ook slecht.

VERPLICHT INBIEDEN VAN PRODUCTIECAPACITEIT.

Dit instrument is bedoeld om de liquiditeit op de groothandelsmarkt te 
verhogen. Als er overigens te weinig aanbieders zijn op deze markt zal 
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verplicht inbieden niet helpen. Bij verplicht inbieden worden producenten 
gedwongen om een bepaald deel van hun productie via de 
groothandelsmarkt te verkopen. Op deze wijze wordt een minimum volume 
op deze markt gegarandeerd.
Het probleem met dit instrument is dat het nogal “kunstmatig” is en dat de 
praktische uitwerking en controle wel eens erg gecompliceerd en moeilijk 
zou kunnen zijn.

VERPLICHT VEILEN VAN PRODUCTIE

Dit wordt soms door mededingingsautoriteiten gebruikt om een (te) 
dominante positie van een speler aan te pakken. Toepassing van het 
instrument dient er op gericht te zijn om niet alleen dominantie te 
verminderen, maar tegelijkertijd de concurrentiekracht van de andere 
aanbieders te vergroten of nieuwe aanbieders te creëren. Wanneer geveilde 
capaciteit bijvoorbeeld integraal wordt opgekocht door grootverbruikers 
voor eigen consumptie, zal deze doelstelling waarschijnlijk niet worden 
gerealiseerd. Opgelegde veilingen zijn toegepast in Frankrijk, België en 
recent in Nederland (NUON/Reliant casus). Er zijn nog geen langdurende 
ervaringen opgedaan met dit instrument.

IMPORTVERBOD VOOR BINNENLANDSE PRODUCENTEN

Een ander instrument is het verbod voor binnenlandse producenten om 
elektriciteit te importeren. De importcapaciteit kan dan maximaal 
functioneren als extra concurrent. In Nederland geldt thans een 
importmaximum van  MW/h. Buitenlandse producenten die exporteren 
naar Nederland kunnen echter strategisch omgaan met de 
exportmogelijkheden naar Nederland en daarmee de situatie van eventuele 
dochterbedrijven in Nederland beïnvloeden. Handelaren zouden gebruik 
kunnen maken van de beschikbare importcapaciteit, echter dan moet er op 
de betreffende buitenlandse markt wel ruimte zijn voor handelaren, er moet 
bijvoorbeeld wel een liquide markt zijn. De handelaren krijgen dan te maken 
met de concurrentiesituatie op deze markt (wie zijn daar de aanbieders?). 

HET VERHOGEN VAN DE VRAAGELASTCITEIT

Een van de problemen met de elektriciteitsmarkt is de lage vraagelasticiteit. 
Voor sommige gebruikers zou een hoge (piek) prijs aanleiding kunnen zijn 
om hun vraag in meerdere of  mindere mate te reduceren, althans wanneer 



de financiële voordelen hiervan ook bij hun terecht komen. Dit is 
momenteel meestal niet het geval.
Daarom heeft de APX een nieuw product ontwikkeld waarmee gebruikers 
op de beurs mee kunnen spelen door hun vraag bij hoge (piek) prijzen te 
reduceren en hun daardoor ontstane “overschot” op de markt te kunnen 
aanbieden. Op deze wijze wordt de piekvraag gereduceerd en de hoge(piek) 
prijs gedrukt.
Dit is onder alle omstandigheden een waardevol instrument.

MARKTKOPPELING

Met name door de APX wordt dit mechanisme aanbevolen. De 
importcapaciteit wordt bij dit systeem niet meer geveild, maar via een 
systeem van bieden en laten door de beurzen “gekoppeld”. Het voordeel van 
dit systeem is dat de prijsverschillen met het buitenland niet verdwijnen in 
de kas van de TSO’s zoals dat bij veilingen gebeurt, maar tussen kopers en 
verkopers worden verdeeld. Voor het introduceren van een systeem van 
marktkoppeling is echter wel de medewerking van alle partijen (overheid, 
TSO’s en beurzen) in beide landen nodig.

HERSTEL VAN TRANSPARANTIE

Transparantie is een middel om prijsmanipulatie tegen te gaan. 
Onafhankelijke handelaren en – grote – consumenten hebben een 
informatieachterstand ten opzichte van producenten. Zij kunnen dus 
minder goed reageren op veranderingen in aanbod. Het verplicht openbaar 
maken van beschikbare productiecapaciteit is een middel om dit tegen te 
gaan. Een beperking bij dit instrument is de handhaafbaarheid. Was de 
storing een echte storing of een bewuste actie om de prijs op te drijven? Was 
het onderhoud nu echt in die periode nodig of was dat strategisch gedrag?
   
BEOORDELING VAN HET INSTRUMENTARIUM

De effecten van sectorspecifieke regulering voor de consument zijn positief. 
Als er echter sprake is van structurele gebreken ten aanzien van de 
basisvoorwaarden voor effectieve concurrentie is het moeilijk dit te 
compenseren met sectorspecifieke instrumenten. Dan kan hiermee een 
“schijnzekerheid” worden gecreëerd welke niet gerechtvaardigd is. Ook 
wordt de toezichthouder hiermee veelal in een onmogelijke positie gebracht.

BELEIDSOPTIES VOOR NEDERLAND
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Het belangrijkste risico van de bovengenoemde instrumenten van 
aanvullend sectoraal beleid ligt bij ‘voorzieningszekerheid’. Het bemoeilijkt 
immers de planning van productie. Om dit te mitigeren is het van belang 
dat er voldoende ruimte voor lange termijncontracten blijft bestaan. Andere 
bezwaren tegen intensieve toepassing van sectorspecifieke regulering zijn:
–   Het brengt extra kosten met zich mee voor de overheid.
–   Het brengt extra administratieve lasten met zich mee voor de 

Nederlandse producenten en daarmee een competitief nadeel in 
Europese context waar ze toch al op achterstand staan.

–   De regelgeving is nooit sluitend en zal altijd achter de feiten aanlopen.
–   Het juridisch ‘dichttimmeren’ van de markt is tegenstrijdig met 

de oorspronkelijke doelstelling van de liberalisering: ruimte voor 
concurrentie.



6.1 INLEIDING

De Europese Unie stelt de kaders voor de marktwerking voor elektriciteit. 
Naast de richtlijnen19 en verordeningen die door de Europese Raad en het 
Europese Parlement worden vastgesteld ontwikkelt de Europese Commissie 
verschillende initiatieven om te komen tot een meer geïntegreerde markt. 
Recente voorstellen van  december  bevatten een pakket aan 
maatregelen gericht op leveringszekerheid en investeringen in elektriciteits- 
infrastructuur. Deze voorstellen zijn voor een belangrijk deel onder invloed 
van de grote stroomstoringen in de V.S. en Europa tot stand gekomen. Ze 
leggen met name verplichtingen op aan lidstaten ten aanzien van beleid voor 
reservecapaciteit en een investeringsstrategie voor het hoogspanningsnet.

Hoewel deze voorstellen met betrekking tot de elektriciteitsinfrastructuur 
van belang zijn voor het onderhavige het advies van de Energieraad wordt 
in dit hoofdstuk de aandacht geconcentreerd op het Strategy Paper 
‘Medium term vision for the internal electricity market’. Een concept van 
dit paper is op - juli  op de e bijeenkomst van Florence Forum20 

besproken. De Commissie beoogt dit in de tweede helft van  uit te 
laten monden in een witboek.

6.2 HET STRATEGY PAPER

Het Strategy Paper21 inventariseert en analyseert de onderwerpen die 
geregeld moeten worden om tot een concurrerende interne markt voor 
elektriciteit te komen in de Europese Unie. Ook beschrijft het (concept) 
paper het institutionele framework met de rolverdeling tussen de 

6

DE NEDERLANDSE AGENDA VOOR BRUSSEL

19                     Richtlijn 96/92/EG die recent vervangen is door de Richtlijn van 26 juni 2003 (2003/

54/EG) vormde het startpunt voor de liberalisering van elektriciteitsmarkt.

20                     Het ‘Electricity Regulatory Forum of Florence’ komt tweemaal per jaar bijeen 

en bestaat de nationale toezichthouders, lidstaten, de Europese Commissie, TSO’s, handelaren, 

consumenten, netwerkgebruikers en elektriciteitsbeurzen. Het Forum is ingesteld om te discussiëren 

over onderwerpen die de creatie van de interne markt voor elektriciteit betreffen die geen onderdeel 

uitmaken van de Richtlijn. Zie par. 1 in hoofdstuk 1 voor de verwijzing naar het paper. 

21                     Waar gesproken wordt over het Strategy Paper wordt steeds gedoeld op de 

conceptversie van 23 juni 2003. De versie van 1 maart 2004 wijkt op hoofdlijnen niet van deze versie af.

NEDERLANDSE AGENDA VOOR BRUSSEL
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verschillende instituties. Naast de vanzelfsprekende rollen voor Commissie 
en lidstaten worden belangrijke rollen toegewezen aan:
–   de nationale toezichthouders inzake netwerktoegang, de implementatie 

van de richtlijnen en de advisering bij eventuele nieuwe regelgeving;
–   de TSO’s voor het dagelijkse functioneren van de markt, het 

harmoniseren van veiligheidsregels voor het netwerk en toegangs- en 
tariefmethodologieën, evenals het leveren van de technische input voor 
nieuwe regelgeving. 

De analyse die in het concept wordt gemaakt is grotendeels in lijn met de 
bevindingen van de Energieraad:
–   De Commissie constateert dat transportbeperkingen het ontstaan van 

één interne markt voor elektriciteit de komende jaren nog in de weg 
staan en dat dit zeker niet voor  tot de mogelijkheden behoort.

–   Het ontstaan van regionale markten – waarvan de implementatie 
niet voor  wordt verwacht –  wordt als een noodzakelijke 
tussenstap gezien. De grenzen van deze regionale markten waar 
transportbeperkingen ontbreken hoeven volgens de Commissie niet 
persé landsgrenzen te volgen. De voor Nederland relevante regionale 
markt zou bestaan uit de Benelux plus Frankrijk en Duitsland22.

–   Om van een regionale markt te kunnen spreken zou er binnen 
een dergelijke regio sprake moeten zijn van geharmoniseerd 
reguleringskader dat onder de volgende zaken omvat:
– regels voor bilaterale handel;
– gestandaardiseerde day-ahead en intraday markten;
– balancering;
– congesties;
– ondersteunende diensten.

–   Binnen de regionale markten zou ook sprake moeten zijn van 
eenduidig regime ten aanzien van leveringszekerheid, zowel de 
betrouwbaarheid van importen als voldoende productiecapaciteit.

–   De verwachting wordt uitgesproken dat in een aantal lidstaten nog 
gedurende langere tijd sprake zal zijn van marktconcentratie. Het 

22                     De volgende potentiële markten worden binnen de EU onderscheiden: West-Europa, 

U.K./Ierland, Scandinavië, Iberisch schiereiland, Italië+, Baltische staten, Oost-Europa, Zuid-Oost 

Europa.



paper beschrijft een aantal mogelijkheden die lidstaten hebben om 
misbruik van marktmacht te voorkomen.

–   Er wordt gewezen op de ‘economies of scale and scope’ die voortvloeien 
uit verdere consolidatie in de kapitaalintensieve energie-industrie. 
Energiebedrijven zouden in principe niet moeten worden gehinderd 
bij consolidaties, mits consumenten beschermd worden tegen 
monopolistische praktijken.

Belangrijke onderwerpen in het (concept) paper zijn: grensoverschrijdende 
handel, marktstructuur en interconnectie, leveringszekerheid, duurzame 
energie en CO2-emissies, distorsies als belastingen en heffingen. Voor elk 
van de onderwerpen staan in een ‘timetabel’ de te ondernemen acties staan 
opgesomd.
Wat betreft de uitbreiding van interconnectiecapaciteit en 
grensoverschrijdende handel  betreft ziet de Commissie een belangrijke rol 
voor de EU weggelegd in het stimuleren van investeringen en het stellen van 
kaders. Voor wat betreft de andere onderwerpen ziet de Commissie blijkens 
het concept voor zichzelf vooral een monitorende en agenderende rol 
weggelegd. Ten aanzien van de leveringszekerheid wordt bijvoorbeeld 
aanbevolen dat lidstaten in een regionale markt een gezamenlijke 
benadering kiezen. En wat betreft marktconcentraties voorziet de ‘timetable’ 
dat in  mogelijkerwijze overeenstemming zal zijn gerealiseerd over 
indiactieve doelen met betrekking tot marktconcentraties op nationaal en 
EU-niveau. Naar de mening van de Energieraad zou de EU-rol minder 
bescheiden dienen te zijn.

6.3 NAAR EEN STEVIGE EU -AGENDA

Voor Nederland is een stevige EU-rol en dus een stevige EU-agenda om 
meerdere redenen van belang:
–   De Nederlandse markt is relatief klein van omvang in vergelijking met 

bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en het U.K.. Nederland heeft dan 
ook meer dan gemiddeld baat bij het tot stand komen van een grotere 
(Noordwest Europese) markt waar meer ruimte is voor sterke spelers 
om met elkaar te concurreren.

–   In het verlengde hiervan ligt de voorwaarde van een betrouwbare import.
–   Nederland beschikt thans over een relatief schoon productiepark. 

NEDERLANDSE AGENDA VOOR BRUSSEL
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De huidige distorsies bij de elektriciteitsopwekking leiden er toe dat 
Nederlandse productie hierdoor een concurrentienadeel ondervind. 
Opheffing van deze distorsies is dus in het belang van Nederland.

Nederland heeft er naar de mening van de Energieraad dan ook belang bij 
dat een verantwoorde vergroting van de markt sterk wordt gestimuleerd 
door de EU. De Nederlandse agenda voor de EU zou er dan als volgt uitzien: 
–   Het actief aanmoedigen van een Europees regime voor 

leveringszekerheid wat betreft grensoverschrijdende handel. Het 
huidige juridische regime hiervoor (subsidiariteitsbeginsel) staat haaks 
op het juridische regime voor een interne markt. 

–   Het actief aanmoedigen van harmonisatie tussen TSO’s, 
toezichthouders en eisen aan de structuur van de energiesector 
(netwerkbedrijven, transmissiebedrijven).

–   Het bevorderen van een Europese kader voor het beoordelen van 
effectieve concurrentie: aantal spelers en definities van dominantie en 
collectieve dominantie.

–   Het actief aanmoedigen van een Europees milieubeleid teneinde 
distorsies bij elektriciteitsopwekking tegen te gaan; bevorderen schone 
(gas) productie, onderlinge erkenning van groencertificaten. 

–   Het actief aanmoedigen van een Europees energiebeleid teneinde 
andere distorsies bij elektriciteitsopwekking tegen te gaan.

De Raad vraagt in het bijzonder aandacht voor het bevorderen van actief 
Europees mededingingsbeleid om ongewenste oligopolies tegen te gaan. 
Tenzij er sprake is van misbruik – hetgeen moeilijk is aan te tonen – kan 
mededingingsbeleid normaal gesproken niet ingrijpen in bestaande 
verbanden. Gelet op de specifieke kenmerken van de elektriciteitsmarkt 
beveelt de Raad aan om te onderzoeken of het mogelijk is om pro-actief op 
zoek te gaan naar misstanden.

Tot slot wil de Raad wijzen op een politiek-bestuurlijk aandachtspunt. De 
ontwikkeling van een regionale markt binnen de EU leidt tot sturings- en ve
rantwoordelijkheidsvraagstukken die liggen tussen het nationale en het EU-
niveau. De institutionele inbedding hiervan vergt naar de mening van de 
Raad nadere studie.



1 ELEKTRICITEIT.
Dit advies beperkt zich tot de elektriciteitsmarkt in Nederland en in Europa. 
De Energieraad zal in de loop van  een advies uitbrengen over de 
gasmarkt.

2 CONCURRENTIE.
Voor het succes van marktwerking is voldoende concurrentie een 
voorwaarde. Om dit te bereiken moet tegelijkertijd aan een aantal condities 
worden voldaan. De Raad vraagt met name aandacht voor het belang van 
een minimaal aantal aanbieders en het voorkomen van dominantie.

3 SAMENHANG IN DE BELEIDSOPTIES
De beleidsopties hebben betrekking op verschillende onderdelen van de 
waardeketen van elektriciteit (interconnectie, productie, transmissie, 
distributie). Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bijvoorbeeld de 
opties voor de netten hebben ook consequenties voor effectieve concurrentie 
bij de productie. Uitgangspunt bij de beoordeling van de beleidsopties is 
steeds het belang op korte en lange termijn van de consument.

4 IMPORT EN PRODUCTIE 
Vergroting van interconnectorcapaciteit kan leiden tot een grotere markt 
voor producenten waar meer spelers met elkaar concurreren. 
Transportcapaciteit is echter duur, en de ontwikkeling ervan kost tijd. 
Investeringen in interconnectorcapaciteit hebben alleen zin als de 
voorzieningszekerheid is gewaarborgd en een bijdrage wordt geleverd aan de 
vorming van een markt met effectieve concurrentie. De Raad beveelt aan 
dat prioriteit wordt gegeven aan uitbreiding van interconnectiecapaciteit met 
landen waarmee goede afspraken kunnen worden gemaakt over de 
leveringszekerheid en waar er potentie is voor aantrekkelijke prijzen, ook op 
de langere termijn.

De Raad is bezorgd over het risico van vermindering van concurrentie bij 
productie. Dit doet zich voor als er onvoldoende producenten-aanbieders 
overblijven op de Nederlandse resp. Noordwest-europese markt, doordat 
kleinere spelers (zoals NUON en Essent) bij gebrek aan concurrentiekracht 
omvallen of worden overgenomen.
Naar de mening van de Raad dient het overheidsbeleid in Nederland (maar 

7
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ook in andere lidstaten) erop gericht te zijn om een dergelijke ontwikkeling 
tegen te gaan. Wanneer er geen garanties zijn dat dit zal lukken met 
mededingingsbeleid of wet/regelgeving, bepleit de Raad om de optie van 
(gedeeltelijk) overheidseigendom niet uit de weg te gaan.
De productie van elektriciteit is één element van de waardeketen van 
grondstoffen tot klant. De Raad bepleit dat ook bij het afwegen van 
beleidsopties voor andere elementen van de waardeketen voldoende oog is 
voor de onwenselijkheid om de concurrentiekracht van de kleinere spelers 
aan te tasten.

Veel lidstaten hebben een nationale kampioen, waarvan de overheid 
(gedeeltelijk) eigenaar is. Nederland zou ook een nationale kampioen 
kunnen creëren. Deze optie vergroot de kans op het realiseren van een 
voldoende concurrerende internationale markt, maar vermindert de 
binnenlandse concurrentie zolang deze markt er nog niet is. De Energieraad 
vindt dat deze optie voorlopig moet worden opengehouden. De optie zou 
moeten worden overwogen als duidelijk is dat het scenario II, Ieder voor 
zich, zich niet zal voordoen, en het perspectief van een goed werkende 
internationale markt zich aandient. De nationale kampioen kan dan 
namelijk bijdragen aan het creëren van een vijfde of zesde grote speler op 
deze markt. Een vroegtijdige verkenning van de mogelijkheden en valkuilen 
van deze route is nodig.

5 NETTEN
Er bestaan verschillende opties voor de transmissienetten en de 
distributienetten met betrekking tot de organisatie en op het eigendom. In 
het recente advies ‘Net nog niet’ heeft de Raad hier ook uitgebreid aandacht 
aan geschonken.
Het samenvoegen van alle transmissienetten onder beheer van Tennet zou 
voordelen voor de betrouwbaarheid kunnen opleveren door minder kans op 
communicatiestoornissen en betere optimalisering van investeringen. De 
Raad beveelt aan dit door een objectieve partij te laten onderzoeken.

Bij de distributienetten is de optie van het al dan niet afsplitsen momenteel 
sterk in discussie. Volledige afsplitsing is de meest zuivere optie omdat alle 
vormen van misbruik ten behoeve van concurrerende activiteiten kunnen 
worden voorkomen, en toezicht eenvoudiger is door hogere transparantie. 



De Raad ziet echter een groot nadeel: door de afsplitsing wordt de 
concurrentiekracht van de energiebedrijven aangetast en worden ze meer 
kwetsbaar voor overname. De buitenlandse concurrenten van de 
Nederlandse energiebedrijven bezitten namelijk in de meeste gevallen wel 
netten en worden door afsplitsing in Nederland in hun concurrentiekracht 
bevoordeeld qua cash-flow en balanspositie*. 
Bij vergelijking met de andere landen in Europa scoort de optie afsplitsen 
slecht: in geen enkel ander land is volledige afsplitsing van eigendom 
afgedwongen. 
De veelgehoorde gedachte dat afsplitsing van distributienetten van de 
Nederlandse energiebedrijven de concurrentie zou versterken en tot lagere 
binnenlandse prijzen zou leiden is niet gebaseerd op een adequate analyse 
van de problematiek. Afsplitsing van netten biedt naar het oordeel van de 
Raad geen soelaas voor de huidige prijsproblemen.
De Raad beveelt de optie aan waarbij wel een volledige juridische en 
organisatorische scheiding plaatsvindt, maar geen volledige afsplitsing van 
eigendom. De netbeheerder kan dan wel volledig op eigen benen staan, 
echter zonder dat balanspositie en cash-flow van de energiebedrijven wordt 
aangetast. Verder zal de toezichthouder de mogelijkheid moeten krijgen om 
zware sancties op te leggen bij misbruik.

Wat betreft de optie ‘al dan niet privatiseren’ is de Raad van mening dat de 
distributienetten niet volledig kunnen worden geprivatiseerd totdat 
regelgeving en toezicht, met name op het gebied van kwaliteit, zich hebben 
bewezen. Voorts is er een waterdichte regeling voor geval van wanbeheer 
nodig.
Volledig privatiseren van Tennet is naar de mening van de Raad voorlopig 
ook niet opportuun, vooral omdat het in de komende jaren nodig is Tennet 
te kunnen blijven inzetten voor uitvoering van belangrijke 
beleidsbeslissingen. Bovendien is de functie van Tennet als systeembeheerder 
niet verenigbaar met privatisering.

*                       De inschatting van de Raad is dat bij een gemiddeld geïntegreerd energiebedrijf (productie/netten/

verkoop) 70-80% van het in vaste activa geïnvesteerd vermogen betrekking heeft op de netten en slechts 20-30% op 

productie/verkoop. De netten genereren een stabiele kasstroom van gemiddeld ca. 60% van het totaal, in de ‘magere 

jaren’ loopt dit percentage op tot meer dan 90%. De netten spelen dus een belangrijke rol bij het ‘overleven’ in magere 

jaren en vormen door hun hoge waarde een obstakel voor overnames. 
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6 PUBLIEK BELANG BORGEN VIA EIGENDOM VAN 
ENERGIEBEDRIJVEN
De Energieraad meent dat publieke belangen – voorzover deze (nog) niet 
adequaat kunnen worden geborgd door regelgeving en toezicht – door 
eigendom kunnen worden geborgd. Voorwaarde is dan wel dat de overheid 
zich als actieve aandeelhouder opstelt (hetgeen nu niet het geval is). Een 
minderheidsaandeel, aangekleed met enkele bijzondere rechten via een 
privaatrechtelijke aandeelhoudersovereenkomst, kan daarvoor voldoende 
zijn. Gezien de beleidsverantwoordelijkheid wat betreft de 
energievoorziening en gewenste c.q. noodzakelijke eenduidige aansturing 
zou het minderheidsaandeel bij de Rijksoverheid terecht dienen te komen. 
Het grootste deel van de aandelen, dat nu in handen is van lagere overheden, 
kan dan toch aan private partijen worden verkocht, waarmee aan de wens 
van deze overheden kan worden tegemoetgekomen. 

In het licht van het bovenstaande ziet de Raad de volgende mogelijkheden 
voor overheidseigendom:
–   Het borgen van de publieke belangen met een minderheidsaandeel 

(met speciale rechten) in de netbedrijven.
–   In het geval de ongewenste concentratie in productie niet kan worden 

tegengegaan met andere instrumenten (zie ‘import en productie’ 
hierboven) een minderheidsaandeel (met speciale rechten) in de 
holding van enkele van de geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven. 
In dit geval kunnen tevens de publieke belangen bij de 
netwerkbedrijven van deze ondernemingen via dit minderheidsaandeel 
worden geborgd.

7 AANVULLENDE SECTORSPECIFIEKE MAATREGELEN
Er zijn verschillende aanvullende maatregelen mogelijk om concurrentie te 
bevorderen die goed kunnen scoren ongeacht het scenario. Als er echter 
sprake is van structurele gebreken ten aanzien van de basisvoorwaarden voor 
effectieve concurrentie is het moeilijk dit te compenseren met 
sectorspecifieke instrumenten.
De Raad adviseert de volgende maatregelen nader te verkennen:
–   Verplicht inbieden van productiecapaciteit ter verhoging van 

liquiditeit.
–   Importverbod voor binnenlandse producenten.



–   Verhogen van de vraagelasticiteit bij hoge piekprijzen.
–   Marktkoppeling in plaats van veiling van interconnectiecapaciteit.
–   Verbetering van transparantie.
Verplicht veilen van productie kan als instrument worden ingezet om 
marktdominantie te verminderen.
De Raad is huiverig voor het stellen van maximumprijzen. Dergelijke 
maatregelen ondergraven de mechanismen achter de marktwerking, met als 
mogelijk en zelfs waarschijnlijk gevolg dat de problemen verergeren in plaats 
van worden opgelost. Ervaringen met maximumprijzen in andere landen 
zijn dan ook slecht.

8 NEDERLANDSE AGENDA VOOR BRUSSEL
De Nederlandse overheid dient zich actief in te zetten om ervoor te pleiten 
dat binnen Europa een verdergaande harmonisatie van beleid plaatsvindt. 
Hierbij denkt de Raad met name aan onderwerpen als regelgeving en 
toezicht, TSO’s (Transmission System Operators), visie op concentraties en 
dominantie en voorzieningszekerheid en milieu. Het Nederlandse 
voorzitterschap van de Europese Unie biedt hiertoe een unieke gelegenheid.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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ADVIESAANVRAAG OVER LIBERALISERING VAN DE EUROPESE 

ELEKTRICITEITSMARKT, 

(D.D. 18 SEPTEMBER 2003)

Geachte heer Vogtländer,

Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het signaleringsadvies 
over de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt dat de Energieraad 
in april van dit jaar heeft uitgebracht. Daarin heeft de Raad een uitgebreide 
analyse gegeven van de risico’s en onzekerheden rond het 
liberaliseringsbeleid. De Raad heeft ervoor gekozen in dat advies geen 
oplossingen aan te dragen, maar wel suggesties voor oplossingsrichtingen te 
geven. Analyse en oplossingsrichtingen vormden de basis voor een 
beleidsmatige discussie, die uw Raad vervolgens is gestart. In het kader 
daarvan heeft uw Raad na het uitbrengen van het advies overleg gevoerd met 
stakeholders en overheden om een discussie te voeren over de analyse uit het 
signaleringsadvies en over mogelijke oplossingsrichtingen. Nu deze 
consultatieronde is afgerond, wil ik de Energieraad graag uitnodigen mij te 
adviseren over concrete beleidsopties ter zake van de liberalisering van de 
Europese en Nederlandse elektriciteitsmarkt.

De Energieraad onderscheidt in het signaleringsadvies een drietal 
beleidsdoelstellingen, i.c. betaalbaar, betrouwbaar en schoon. De Raad 
schetst de liberalisering van de elektriciteitsmarkt vooral in termen van 
risico’s voor deze doelstellingen afzonderlijk en doet suggesties voor 
mogelijke oplossingsrichtingen. Op concrete beleidsopties en hun betekenis 
voor deze doelstellingen in hun onderlinge samenhang, is de Raad in zijn 
advies nog niet in gegaan. Daarom nodig ik de Energieraad graag uit vanuit 
een integrale benadering zijn visie te geven op de ontwikkeling van effectieve 
concurrentie op de 
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EU-markt. Ik wil uw Raad vragen daarbij in het bijzonder in te gaan op de 
beleidsopties die de Nederlandse regering ter beschikking staan, gelet op de 
drie doelstellingen van het energiebeleid zoals door de Raad in het 
signaleringsadvies onderscheiden. 
Ik verzoek de Raad dit te doen met inachtneming van de door EU-
regelgeving bepaalde beleidsrichting, die recent door de aanname van de 
nieuwe Elektriciteits- en Gasrichtlijn door het Europese Parlement is 
herbevestigd en van een nieuwe impuls voorzien.

Binnen dat kader ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in het antwoord van 
de Energieraad op de volgende meer specifieke vragen:

–   Over het resultaat van het liberaliseringsproces, i.c. een geïntegreerde 
Europese elektriciteitsmarkt, kan naar mijn mening geen twijfel meer 
bestaan. Wel zal de weg daarnaar toe een geleidelijke zijn en zal het 
integratieproces zich in fasen voltrekken.  Daarom verneem ik graag van de 
Energieraad hoe hij het transitieproces van een Nederlandse deelmarkt naar 
de creatie van een geïntegreerde Europese markt ziet? Welke gevolgen heeft 
het transitieproces voor doelstellingen van het energiebeleid en voor de 
mogelijke beleidsopties? Welke risico’s zijn verbonden aan de verschillende 
beleidsopties? De Raad geeft in zijn signaleringsadvies bijzondere aandacht 
aan de risico’s van het vergroten van de interconnectiecapaciteit. Wat is naar 
het oordeel van de Raad de invloed van vergroting van de 
interconnectiecapaciteit tussen Nederland en zijn buurlanden op de 
mededinging?

–   Waar zou het beleid van de Europese Commissie en dat van de lidstaten, 
resp. het nationale beleid zich op moeten richten? Welke rol zouden 
Commissie, lidstaten en Nederland moeten hebben bij het bevorderen van 
effectieve concurrentie? Welke acties, gericht op het bevorderen van een 
effectieve concurrentie, moeten er uit het Strategy Paper van de Europese 
Commissie volgen om de relevante markt zo goed mogelijk te laten werken? 
Welk nationaal energiebeleid is in aanvulling daarop wenselijk?

–   In zijn signaleringsadvies doet de Energieraad reeds een aantal specifieke 
beleidssuggesties die naar zijn oordeel zouden kunnen bijdragen aan de 
effectiviteit van de concurrentie op nationaal niveau, vooralsnog zonder deze 
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verder op hun merites te wegen. Ik verneem  graag van de Raad of deze, de 
voor- en nadelen van de beleidssuggesties vanuit de optiek van het integrale 
energiebeleid wegend, een noodzaak ziet voor specifieke Nederlandse 
aanvullingen op het Europese beleid? Zo ja, hoe zou dat binnen het 
Europese regime passen? Hoe zou het Nederlandse beleid effectiever kunnen 
worden gemaakt? Welke initiatieven uit andere landen zouden daarbij 
eventueel als inspiratiebron kunnen dienen?

Ik wil u verzoeken het advies voor het einde van dit jaar uit te brengen.

mr. L.J. Brinkhorst
Minister van Economische Zaken
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