
Het directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese
Commissie ontwikkelt en voert een beleid uit op deze terreinen die
nauw met elkaar verweven zijn. Het groenboek van de Commissie Op
weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening
analyseerde de Europese structurele zwakheden op dit vlak: het
energieverbruik neemt toe, terwijl de EU in toenemende mate
afhankelijk wordt van externe energiebronnen. Om ook haar
verbintenissen in het kader van het Kyoto-protocol na te leven dient de
EU gelijktijdig de productie van broeikasgassen terug te dringen. Het
groenboek reikt een strategie aan om het energieverbruik in Europa te
verminderen via een hogere energie-efficiëntie, en een intenser
gebruik van duurzame energiebronnen. De vrijmaking van de interne
energiemarkt in heel Europa vormt een cruciale factor voor het
verwezenlijken van al deze doelstellingen.Dit moet de dienstverlening
voor alle Europese burgers en voor de industrie verbeteren.
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Bijkomende informatie

Voor meer informatie over de vrijmaking van de energiemarkt in uw
land kunt u contact opnemen met de plaatselijke marktregulator of
met de consumentenorganisaties.

Op onderstaande sites treft u nuttige links aan naar nationale
websites.
Voor elektriciteit:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm
Voor aardgas:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Voor bijkomende informatie kunt u met ons contact opnemen op
volgend adres:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

Een gemeenschappelijke
markt
Dit beleid zal alleen doeltreffend kunnen zijn, als we
verandering brengen in de wijze waarop de energie tot bij
de eindgebruiker wordt gebracht. In de EU-landen bleven
huishoudens en commerciële gebruikers voor de
bevoorrading van gas of elektriciteit traditioneel beperkt tot
de leverancier die het monopolie bezat. Bovendien werkten
deze leveranciers op een nationale of regionale basis
waardoor de klant geen keuze had.

Medio jaren negentig werden onder impuls van de EU de
vrije markten voor de levering van elektriciteit en gas
geleidelijk geïntroduceerd,de barrières voor de leveranciers
zijn een stuk naar beneden gehaald en de keuzevrijheid
voor de klanten gepromoot. Net als met het vrije verkeer en
de vrije handel van de goederen binnen de EU, kunnen
voortaan ook elektriciteit en gas binnen een gemeen-
schappelijke Europese markt worden aangeboden.

De markt voor de levering van grootverbruikers –
industriële en institutionele gebruikers – werd al een aantal
jaren geleden opengesteld. In juli 2004 ging de markt
binnen alle EU-landen voor alle andere niet-huishoudelijke
gebruikers open. In juli 2007 is het dan de beurt aan de
huishoudens.

Een aantal landen stelde hun markt al open voor huis-
houdens; andere moeten nog een inhaalbeweging
uitvoeren. De EU evolueert immers verder naar een
eengemaakte markt met een eerlijke concurrentie.
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Efficiënte energie 
voor iedereen
Straks kunt u vrij kiezen. De recente Europese richtlijn
bepaalt immers dat alle consumenten vanaf juli 2007 ten
laatste hun gas- en elektriciteitsleveranciers vrij kunnen
kiezen.Uw huidige leverancier zal dus niet langer uw enige
keuze zijn.

Dit is slechts één pijler van het EU-energiebeleid, dat voor
alle burgers een veilige, betaalbare en duurzame energie-
levering nastreeft die ons milieu zo weinig mogelijk
schade toebrengt.

• Het beleid van de EU is in hoofdzaak gericht op een
beperktere afhankelijkheid van olie en gas die van
buiten de Unie worden ingevoerd, door een intenser
gebruik van duurzame en schonere energiebronnen aan
te moedigen die binnen onze eigen grenzen
beschikbaar zijn.

• De EU moedigt ook het gebruik aan van energie-
efficiënte maatregelen en van technologieën om ons
energieverbruik te drukken.

• Daarbij zet de Unie zich ook in voor een verbeterde
infrastructuur, zoals de gas- en elektriciteitsnetwerken,
die de energie zo efficiënt mogelijk op de gewenste
plaats moeten brengen.

Wat de vrijgemaakte markt 
u te bieden heeft
Kleine ondernemingen kunnen sinds juli 2004 een vrije
keuze maken uit de verschillende leveranciers op hun
markt. Doet u er goed aan te veranderen? Wat zijn de voor-
delen, de nadelen?

WAAROM VERANDEREN?
Vrije keuze bij het bepalen van uw leverancier betekent dat u
offertes kunt vergelijken om uit te vinden welke formule het
best bij uw behoeften aansluit: een pakket met een enkele
maandelijkse factuur, goedkopere tarieven tijdens de dal-
uren, een vaste prijs, rechtstreekse domiciliëring, tweeledige
brandstofdekking… Het aantal mogelijkheden neemt toe
met het aantal leveranciers op de markt. Zodra uw huidige
leverancier concurrentie krijgt, zal ook hij gemakkelijker
nieuwe en betere contracten trachten te sluiten. Maar, nie-
mand hoeft te veranderen als hij dat niet wil.

WORDT ENERGIE GOEDKOPER?
Er bestaat helemaal geen garantie dat u meteen geld
bespaart door van energieleverancier te veranderen.
Prijzen worden ook beïnvloed door andere factoren.
Niettemin zal de concurrentie op de markt beslist helpen
de prijzen zo laag mogelijk te houden.

IS DIE OVERSTAP INGEWIKKELD?
Beslist niet – er hoeven helemaal geen nieuwe kabels of
leidingen te worden getrokken en uw nieuwe leverancier
zorgt zelf voor alle details zodra u een contract met hem
hebt gesloten. Bent u niet tevreden, dan kunt u altijd
opnieuw veranderen of terugkeren naar uw vorige
leverancier.

VEROORZAAKT DE TOENAME VAN HET
AANTAL LEVERANCIERS EEN GROTERE
BELASTING VOOR HET MILIEU?
Leveranciers zijn geen producenten en dus kunnen ze vrij
de producent kiezen bij wie ze elektriciteit of gas willen aan-
kopen.Dit betekent dat de distributie van de Europese ener-
giebronnen efficiënter zal verlopen.

Omdat uw leverancier voortaan de herkomst van zijn ener-
gie op uw factuur moet vermelden, kunt u kiezen voor de
meest milieuvriendelijke leverancier. U kunt zelfs leveran-
ciers kiezen die uitsluitend gebruikmaken van duurzame
energie.

ZIJN NIEUWE LEVERANCIERS MINDER
BETROUWBAAR?
De infrastructuur staat volledig los van de distributiemaat-
schappijen. Alle leveranciers maken dus gebruik van dezelfde
leidingen en kabels. U merkt dan ook geen enkel verschil. In
elk EU-land werd een marktregulator aangeduid die erop toe-
ziet dat de leveranciers correct handelen en de aan hun klan-
ten beloofde service ook daadwerkelijk verlenen.

WAAR VINDT U EEN NIEUWE LEVERANCIER?
De nieuwe leveranciers zullen niet allemaal meteen van
start gaan – dat hangt af van de afzonderlijke markten. U
zult ongetwijfeld marketingcampagnes van nieuwe leve-
ranciers onder ogen krijgen, maar u kunt ook zelf contact
opnemen met de consumentenorganisaties of de toezicht-
houder in uw land die u informatie kunnen verstrekken over
alternatieve leveranciers.

HOE ZIT HET MET ENERGIE VOOR 
UW WONING?
Deze nieuwe afspraken gelden voorlopig enkel voor industri-
ele en andere niet-huishoudens, maar vanaf juli 2007 worden
ze uitgebreid tot alle huishoudens. In bepaalde EU-landen
bestaat er intussen al een volledige concurrentie en plukken
de consumenten al de vruchten van een ruimere keuze.
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