 Waarom is de energiemarkt vrijgegegeven?
De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet doorbreken de voorheen bestaande monopolieposities.
Geleidelijk krijgen steeds meer afnemers de mogelijkheid om hun energieleverancier te kiezen.
Aanbieders zullen dus om de gunst van de klant moeten concurreren. Het doel is ervoor te zorgen dat
klanten beter worden bediend. Dat geldt zowel voor bedrijven als consumenten. Een betere kwaliteit
en service tegen verhoudingsgewijs lagere prijzen. Keuzevrijheid is daarvoor essentieel. De beste
manier om een bedrijf te prikkelen is klanten de mogelijkheid te geven naar een andere aanbieder
over te stappen.
Het Ministerie van Economische Zaken zegt hierover. Concurrentie tussen bedrijven leidt er
doorgaans toe dat bedrijven een beter, en op maat toegesneden serviceniveau gaan hanteren en
meer of ook andere diensten gaan leveren. De klant is koning en zal kiezen voor de
energieleverancier die het beste aan zijn wensen tegemoet komt. Willen de klanten vooral een lage
prijs dan wint de goedkoopste aanbieder de meeste klanten. Andere energieleveranciers zijn dan
gedwongen om ook iets te doen; bijvoorbeeld door prijzen te verlagen en/of de service te verhogen. Er
komt ruimte voor creativiteit en innovatie: de beste zal namelijk de meeste klanten krijgen. Anderen
worden gedwongen te proberen nog beter te zijn – of op zijn minst goede ideeën over te nemen. De
klanten kunnen profiteren van deze ontwikkelingen: meer service en/of mogelijk scherpere prijzen.
 Wat houdt de liberalisering concreet in?
De Europese Gemeenschap verlangt van haar lidstaten dat monopolistische markten worden
geliberaliseerd. De tijd dat slechts één aanbieder de macht heeft is voorbij. Meer aanbieders leidt tot
concurrentie en derhalve tot lagere prijzen. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt verloopt in drie
fasen, te weten:



o

De grootverbruikers (aansluitwaarde > 2 megawatt/ 2000 KW) zijn sinds 1998 vrij in
hun keuze van hun elektriciteitsleverancier.

o

De middelgrote verbruikers (aansluitwaarde > 3 x 80 Ampère / ca. 50–2000 kW) zijn
dat vanaf 1 januari 2002.

o

De kleinverbruikers (aansluitwaarde minder of gelijk aan 3 x 80 Ampère / minder dan
ca. 50 kW) zijn dat vanaf 1 juli 2004.

Wat is het verschil tussen liberaliseren en privatiseren?
Liberaliseren is het invoeren van concurrentie en keuzevrijheid. Met de liberalisering van de gas- en
elektriciteitsmarkt kunnen kleinverbruikers zoals huishoudens en de kleinere energieverbruikers in het
midden- en kleinbedrijf zelf bepalen bij wie zij hun energie afnemen.
Privatiseren is het vervreemden van aandelen of activa buiten de kring van publieke aandeelhouders.
De aandeelhouders van gas- en elektriciteitsbedrijven zijn gemeenten en provincies. Als zij hun
aandelen in deze bedrijven verkopen aan private partijen spreekt men van privatisering van gas- en
elektriciteitsbedrijven.
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