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Pioniers van
de regionale
samenwerking
De oplossingen voor het energievraagstuk overstijgen reeds
geruime tijd de nationale grenzen. De Benelux-landen rekenen
op elkaar voor de creatie van
een eengemaakte energiemarkt,
voor leveringszekerheid en voor
de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het eindpunt is
de realisatie van deze doelstellingen op Europees vlak. De
Benelux-Unie vervult haar rol als
aanjager en laboratorium voor
deze samenwerking.

“De Benelux-Unie zet zich
in voor:
• Eén interne energiemarkt.
• Meer leveringszekerheid.
• Meer hernieuwbare energie.”
uit het Gemeenschappelijk
Werkprogramma 2013-2016
www.benelux.int
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WAAROM BENELUX-SAMENWERKING
IN DE ENERGIESECTOR?
De EU-wetgeving laat veel ruimte voor
nationale interpretatie en toepassing. Aangezien de Europese energiemarkt niet spontaan
tot stand komt, verkozen de lidstaten om regionale samenwerkingsverbanden op te starten. Het Pentalaterale Energieforum dat door
de Benelux-landen samen met Duitsland en
Frankrijk gecreëerd werd, was baanbrekend.
Het toonde de weg naar een ééngemaakte
regionale markt voor elektriciteit. Dit gebeurde via opeenvolgende acties, vastgelegd
in het ‘Memorandum of Understanding of
the Pentalateral Energy Forum’ uit 2008. Het
Benelux Secretariaat-Generaal werkte samen
met de Penta-lidstaten, de regulatoren en
de netbeheerders aan de creatie van een
centraal handelsplatform en aan de verbetering van de grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen tussen de landen onderling zowel organisatorisch als fysiek. Met
heel veel ambitie werd dit project aangepakt;
resultaat hiervan is dat reeds in 2010 een
reële groothandelsmarkt voor elektriciteit
tot stand kwam.

Tot dan waren de Benelux-landen netto-importeurs van elektriciteit. De marktkoppeling
heeft geleid tot een betere prijsvorming en
welvaartswinst. Sindsdien is deze markt uitgebreid naar Oostenrijk, Scandinavië en het
Verenigd Koninkrijk. Dankzij dit pionierswerk
geniet de Benelux heel wat krediet binnen Europa. Als gevolg van dit eerste succes zijn de
Benelux-landen de spil in de ontwikkeling van
het stroomnetwerk in de Noordzee (North
Seas Countries Offshore Grid Initiative) dat
de bestaande en geplande windmolenparken
met elkaar moet verbinden. Zo kunnen de
10 landen rond de Noordzee optimaal profijt
trekken van windenergie en worden Europese
doelstellingen rond het toenemend gebruik
van hernieuwbare energie bereikt. De ministers van Energie hebben in december 2012 in
Brussel hun gezamenlijke doelstellingen op
dit terrein bevestigd. De Benelux-Unie heeft
met haar nieuwe gemeenschappelijke werkprogramma 2013-2016 alvast de ambitie om
verder de proeftuin van Europa te zijn op het
gebied van energie en actief bij te dragen aan
een vergroening van het energiesysteem. • • •
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Waarom willen de ministers
de samenwerking verdiepen?
Op 7 juni 2013 ondertekenden de ministers
van Energie van België, Nederland, Luxemburg,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland,
te Luxemburg, een politieke verklaring waarmee ze hun samenwerking rond een ééngemaakte elektriciteitsmarkt willen versterken.
Sinds 2008 werken deze landen onder impuls
van de Benelux samen in het zogenaamde
Pentalateraal Energieforum (Oostenrijk trad
toe in 2011 en Zwitserland is waarnemer).
Door het realiseren van een groothandelsmarkt resulteerde deze samenwerking in
meer leveringszekerheid en een efficiënter
gebruik van elektriciteit over de grenzen
heen.
Een regionale samenwerking is cruciaal voor
een efficiënte en duurzame energiemarkt.

De ministers willen deze regionale elektriciteitsmarkt verdiepen door:
• het innoverende gebruik van slimme
technologie om meer elektriciteit tussen
de landen tegen concurrerende prijzen te
onderhandelen;
• een betere koppeling van de energieinfrastructuur over de grenzen heen.
Dankzij deze politieke verklaring verbinden
de beleidsverantwoordelijken zich ertoe
groenere energie te produceren. Daartoe
werken zij aan een gemeenschappelijke visie
over de mogelijkheden om duurzame energie
in de eengemaakte markt te integreren.
De politieke verklaring kunt u terugvinden op
www.benelux.int • • •

Luxemburg is in 2013 voorzitter van de Benelux-Unie. Daarom
brengt de Luxemburgse minister van Economie en Buitenlandse
Handel, de heer Etienne Schneider, ons zijn visie op de samenwerking
op het gebied van energie. Hij zal nader ingaan op de bijdrage
van de Benelux, de voordelen voor de burgers en de toekomstige
uitdagingen.

“Benelux speelt
een motorrol bij
de regionale
integratie van
de elektriciteitsmarkt.”

Ik had de eer om de ondertekeningsceremonie
van de politieke verklaring over het Pentalateraal Energieforum voor te zitten. Graag onderstreep ik de motorrol die Benelux sinds 2005
speelt bij dit regionaal initiatief.

De ministers zijn zich bewust van de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en bevestigden op 7 juni in Luxemburg hun bereidheid
om het proces van regionale integratie in deze
sector te bespoedigen.

Op minder dan 10 jaar tijd, en vooruitlopend
op de rest van de landen van de Europese
Unie, zijn wij erin geslaagd de elektriciteitsnetten op elkaar aan te sluiten in een regio
met bijna tweehonderd miljoen inwoners, het
economische hart van Europa.

De Benelux-landen staan voor dezelfde uitdagingen: zorgen voor bevoorradingszekerheid en een energiefactuur die niet negatief
uitpakt voor de huishoudens noch het concurrentievermogen van onze bedrijven ten
aanzien van de overige landen en continenten
aantast. Oplossingen voor deze uitdagingen
moeten worden gezien in het licht van een
ruimere regionale samenwerking met andere
landen die grootverbruikers en grootproducenten zijn.

Zo worden onze markten steeds competitiever, wat een positieve weerslag heeft op de
elektriciteitsprijzen en waardoor de uitgaven
van gezinnen en bedrijven verminderen op
een ogenblik waarop de elektriciteitsprijs gestaag toeneemt. Verder kunnen we dankzij de
koppeling van de markten vlotter duurzame
energiebronnen ontwikkelen.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat het
energievraagstuk en het Pentalateraal Forum
een wezenlijk onderdeel zijn van de Beneluxactiviteiten. • • •
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WAT ZIJN DE RESULTATEN?
De Benelux heeft reeds resultaten geboekt dankzij het
Pentalateraal Energieforum:
KOPPELING
VAN DE ELEKTRICITEITSMARKTEN
• De Penta-markt is goed voor meer dan
40% van de elektriciteitsproductiecapaciteit
van de EU
• Optimale gebruikmaking van internationale
koppelingen
• Verhoging van de efficiëntie van de
grensoverschrijdende handel van elektriciteit
• Integratie van goedkopere hernieuwbare
energiebronnen die bovendien
minder CO2 uitstoten
(doelstellingen Europa 2020)

BEVOORRADINGSZEKERHEID
• Consument heeft garantie op continue
stroomvoorziening
• Wederzijdse bijstand tussen de landen
ingeval het elektriciteitssysteem uitvalt
• Solidariteit tussen de landen
wanneer vraag en aanbod niet
in evenwicht zijn

SAMENWERKING
TUSSEN DE LANDEN
• Betere kennis van de actoren van
de energiemarkt over de grenzen heen
• Uitwisseling tussen de netbeheerders
• Snelle reactie in geval van
incidenten

EUROPESE
VOORLOPER

MEER
WELVAART

• Voorbeeld voor de eenmaking
van de energiemodellen in Europa
• Mogelijke uitbreiding van
de bestaande markt naar
andere Europese landen

• Bijstelling en stabiliteit
van de prijzen
• Stimuleren van de sociale en
economische ontwikkeling van de
regio’s
• Stabiliseren van
het nationale
elektriciteitssysteem

WAT DOET HET BENELUX
SECRETARIAAT-GENERAAL?
• Het Secretariaat-Generaal begeleidt het proces op neutrale en onpartijdige wijze en streeft
ernaar de belangen van de partners op één lijn te krijgen.
• De ervaring van het Secretariaat-Generaal inzake de organisatie van samenwerkingen
blijkt erg nuttig te zijn om te anticiperen op kansen en obstakels voor de samenwerking.
• Het zorgt voor de informatievergaring van elk van de partners en ontwikkelt denksporen
om samen de gemeenschappelijke knelpunten op te pakken.
• Bovendien zorgt het Secretariaat-Generaal voor continuïteit en voortgang in
de samenwerking d.m.v. logistieke en administratieve ondersteuning.
• Het zorgt voor de dagelijkse werking van de samenwerking.

“De Penta-markt
is goed voor meer
dan 40% van de
elektriciteitsproductiecapaciteit
van de EU.”
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WELKE ZIJN DE HUIDIGE ACTIVITEITEN
EN DE TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN VAN
DE BENELUX IN DE ENERGIESECTOR?
De Benelux pakt deze uitdagingen en samenwerking op opdat de landen
het welzijn van hun burgers kunnen vergroten.

REGIONALE

eNERGIE

BETROUWBARE

ENERGIE

Investeren in grensoverschrijdende
infrastructuur.

Zich bewust zijn van het belang van
coördinatie en harmonisatie van de
normen van energie-installaties voor veiliger
transport van energie en ter bescherming
van de bevolking.

Benelux-voorbeeld:
Green Growth in the Benelux (OESO-Benelux)

Benelux-voorbeeld:
Gas Platform

DUURZAME

ENERGIE

Duurzame energiebronnen meer integreren
in de eengemaakte energiemarkt.
Benelux-voorbeeld:
North Seas Countries’ Offshore
Grid Initiative

BETAALBARE

ENERGIE

INNOVATIEVE

ENERGIE

Innoveren in technologie om energie te
besparen en meer groene energie te
produceren.
Benelux-voorbeeld:
Elektrische mobiliteit

VOOR
IEDEREEN

ENERGIE

De markten competitiever maken
en de prijzen voor de burger bijstellen.

Tegemoet komen aan de verwachtingen van
de burgers.

Benelux-voorbeeld:
Pentalateral Energy Forum

Benelux-voorbeeld:
URBISCOOP Energie-efficiëntie in de steden
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