
DIGITALISERING IN 
DE ENERGIESECTOR

Maarten De Cuyper
Voorzitter VREG



Maarten De Cuyper

1999 Burgerlijk Ingenieur

Werktuigkunde, KULeuven.

2001-2007 Boondoggle

technisch directeur in Leuven, 

Dublin, Amsterdam en Shanghai.

2011-2017 Elegant

mede-oprichter en CEO

onafhankelijke energieleverancier die op 

haar hoogtepunt groene elektriciteit en gas 

levert aan 125.000 gezinnen.

2022-… VREG
voorzitter Raad van Bestuur

2019-… Mutant
mede-oprichter

internationaal bekroond

creative agency.

2016-… WonderWeekend

mede-oprichter gezinsfestival 

Plantentuin Meise.

2008-2017 GreenFever

mede-oprichter, ontwikkelaar van 

hernieuwbare energieprojecten.







“We moeten zo snel 
mogelijk van het gas af.”

Quote van: zowat iedereen in 2022
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Globaal?
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The golden circle

➔ Wat we doen is voor de meeste mensen en in 
alle organisaties overduidelijk, concreet
gedefinieerd en resultaatgedreven.

➔ Hoe we dat doen is al minder zichtbaar maar 
dikwijls goed gedocumenteerd, in regels en
processen gegoten en efficiënt georganiseerd.

➔ Waarom we dat doen is echter bijna nooit 
duidelijk voor iedereen. Nochtans is de reden
waarom we iets doen, het enige dat ons echt
drijft en inspireert. Het geeft richting aan ons
denken en dient als toetssteen voor elke
volgende stap.



The golden circle toegepast op de energietransitie



Waarom moeten we stoppen met fossiele brandstoffen?

➔ Om de CO2-uitstoot te reduceren en zo mee de 
klimaatcrisis te temperen.

➔ Omdat we zelf geen fossiele brandstoffen
hebben en dus de prijzen niet zelf bepalen.

➔ Omdat fossiele stoffen beperkt zijn en daarom
veel waardevoller wanneer we ze gebruiken als
grondstof in plaats van brandstof.

➔ Omdat we nooit economische of politieke
onafhankelijkheid kunnen bereiken zolang we 
eenzijdig afhankelijk zijn van andere (niet-
bevriende!) natiestaten.
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Hoe kunnen we dat ook echt realiseren?

➔ Efficiëntie

➔ Elektrificatie

➔ Innovatie

➔ Inclusie
digitalisering



Wat moeten we doen om dit alles te realiseren?

➔ We nemen en implementeren zeer veel
maatregelen, maar die gaan soms alle kanten
uit en zijn niet altijd effectief.

➔ Er zijn een aantal maatregelen die veel
aandacht en middelen krijgen, maar niet op 
lange termijn de WHY dienen - ook al lijkt het 
soms van wel.

➔ Duidelijke keuzes maken.



ELEKTRIFICATIE & DIGITALISERING



De rol van het distributienet verandert fundamenteel

➔ Niet langer ‘fit & forget’

➔ Globale elektriciteitsverbruik stijgt naarmate
gasverbruik daalt (warmtepompen)

➔ Stromen gaan in alle richtingen en worden
moeilijker voorspelbaar (zonnepanelen)

➔ Centrale en decentrale productie én
onvoorspelbare afname moeten op elkaar
worden afgestemd

➔ De meest voordelige nieuwe
productiecapaciteit is intermittent

‘FLEX’



Een week in juni 2006



Een week in juni 2006

Dezelfde week in juni 2022





Een jaar elektriciteit



Een jaar elektriciteit

“We moeten zo snel 
mogelijk van het gas af.”



Een jaar elektriciteit

Een jaar aardgas



INNOVATIE & DIGITALISERING









INCLUSIE & DIGITALISERING









De Kloof



“Wet van Brandolini”



“De hoeveelheid energie die nodig is 
om bullshit te weerleggen is een orde 

van grootte groter dan die nodig is 
om het te produceren.”







Kansen voor digitalisering die leidt tot ontzorging



De nood aan ‘flex’ is 
vele malen groter dan je 

zou vermoeden.

Ga voor innovatie die het 
distributienet helpt, ipv enkel 
de distributiekost vermijdt.

De energietransitie 
zal inclusief zijn, of 

ze zal niet zijn.



DANK U.
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