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BOEK ‘STROOM ONDER STOOM’ – OPZET EN 
ACHTERGROND

• Electriciteitsmarkt en –uitdagingen uitleggen voor geïnteresseerde leek

• Mythe ontkrachten van ‘simpele’ oplossingen

• Gebrek aan coherente energiepolitiek: niet zomaar de schuld van “de” 
politiekpolitiek

• Optimisme niet alleen een ‘moral duty’, maar misschien zelfs gerechtvaardigd 



HINDERPAAL 1: ‘SIMPELE’ EUROPESE 
LIBERALISERINGSPRINCIPES BOTSEN OP INHERENTE EN LIBERALISERINGSPRINCIPES BOTSEN OP INHERENTE EN 
TOENEMENDE COMPLEXITEIT VAN HET SYSTEEM

• Vrijmakingskader dateert van tijdperk van centraal gestuurde productie

• Geen rekening gehouden met nieuwe rollen op de markt

• Geen rekening gehouden met nieuwe productiewijzen (hernieuwbaar)

• Geen rekening gehouden met complexe bevoegdheden

• Resultaat: maatschappelijke consensus moet gezocht worden met een veelvoud 
van actoren, vergeleken met twintig jaar geleden 



HINDERPAAL 2: GEBREK AAN ‘GEDRAGEN’ 
STRATEGIE OF ‘PACT’

• Minstens vijf contradictorische doelstellingen na te streven

• En dus ook .. Veelvoud aan stakeholders

• Sommige actoren zijn onderaannemer van een overheidsbeleid 

• Electriciteitsfactuur als verzameldocument voor allerlei aspecten van 
overheidsbeleid 

• Europa trekt en sleurt, maar nationale strategieën zijn weerbarstig 



HINDERPAAL 3: REGULEREND KADER NEGEERT 
(VOORLOPIG) NIEUWE ROLLEN EN TECHNOLOGIEEN

• De prosument zorgt voor kleine revolutie

• Alles wordt smart en interconnected – niet alleen een hype

• De vier hoofdactoren zoeken een nieuw verdienmodel …

• … in een nog onzeker regulatoir kader

• Opslagtechnologie biedt stilaan perspectieven voor ander economisch model



HINDERPAAL 4: DE PRIJS IS ALLANG NIET MEER ‘DE 
JUISTE PRIJS’ 

• Prijzen zijn hoog, maar de oorzaak ligt niet altijd bij de energieactoren zelf

• Tariferingsstructuur (kWh als basis voor facturatie heeft zijn beste tijd gehad) niet 
meer aangepast aan nieuwe evoluties

• Prijssignalen verstoord door het enorme belang van subsidies (bij quasi alle 
marktactoren)marktactoren)

• Het business model van zowat alle actoren kraakt in zijn voegen (zonder subsidies 
…) 

• Gevaren voor ‘duale’ samenleving op energievlak ? 



MAAR… OPPORTUNITY KNOCKS – THE FUTURE IS 
BRIGHT, THE FUTURE IS ELECTRIC

• De geest van de vrijmaking behouden, maar strategische infrastructuur en 
bevoorradingskeuzes Europees aansturen (naar een Europese sense of urgency ?)

• Spontane marktontwikkelingen en business-initiatieven buiten het bestaande 
regelgevend kader

• Kansen geven aan nieuwe rollen in nieuwe regulering 

• Kracht van nieuwe technologieën en kostprijsdaling niet onderschatten 

• Analogieën en verschillen met de telecommarkt Analogieën en verschillen met de telecommarkt 


