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Persbericht 
 

23 oktober 2008 

Aanbevelingen van de Algemene Raad van de CREG 

voor een betere werking van de aardgasmarkt in België 

 
Op basis van de studie van CEPA over de werking van de aardgasmarkt in België in een Europees perspectief 

(maart 2008) en van andere recente studies van het Directiecomité van de CREG, heeft de Algemene Raad een 

grondige analyse gemaakt van de werking van de aardgasmarkt in België en een aantal aanbevelingen 

geformuleerd om ze te verbeteren. 

Het advies van de algemene raad van de CREG goedgekeurd op 22 oktober 2008 vindt u hieronder. 

 

ADVIES AR081022-038 

Inleiding 

In zijn advies “betreffende de werking van de Belgische elektriciteitsmarkt op basis van de studie van London 

Economics” (Ref. AR270405-050) formuleerde de Algemene Raad van de CREG in april 2005 een aantal 

voorstellen die tot vandaag actueel zijn en nog steeds als referentie worden gebruikt door heel wat waarnemers. 

Het leek dan ook aangewezen om ook voor de aardgasmarkt een analyse van dergelijke omvang te laten uitvoeren 

om op basis van de bevindingen van deze analyse een aantal aanbevelingen te formuleren om de marktwerking te 

stimuleren.  

Het Studiebureau CEPA presenteerde zijn analyse van de Belgische aardgasmarkt in een Europees perspectief in 

maart 2008 (“Structure and Functioning of the Natural Gas Market in Belgium in a European Perspective”). De 

studie analyseert grondig de werking van de markt, legt een aantal hinderpalen bloot die een vlotte marktwerking in 

de weg staan en formuleert een aantal aanbevelingen die tot oplossingen moeten leiden. 

De Algemene Raad heeft de CEPA-studie uitvoerig bestudeerd en de wens uitgedrukt om hierover een eigen 

advies uit te brengen. Tijdens de werkzaamheden werd verder beslist om het advies betreffende de Studie van het 

Directiecomité m.b.t. de liquiditeit op de hub van Zeebrugge in eenzelfde advies op te nemen, gezien de grote 

samenhang tussen beide dossiers. 

De Algemene Raad hoopt met dit advies een bijdrage te leveren in het debat over de verdere vrijmaking van de 

aardgasmarkt in België en in Europa. Hij wenst daarbij expliciet het belang te onderlijnen van een goed werkende 

gasmarkt voor de bevoorradingszekerheid en prijsvorming op de elektriciteitsmarkt, waar het belang van aardgas 

als primaire brandstof de volgende jaren steeds verder zal toenemen, en dus op de energiesector in het algemeen.  

Dit advies is opgebouwd uit drie delen: 

 Bespreking van de door CEPA gebruikte methodologie; 

 Bespreking van en commentaren op de analyse van de huidige werking van de Belgische aardgasmarkt; 

 Aanbevelingen om de marktwerking te stimuleren. 
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1. Methodologie 

De door CEPA gevolgde methodologie is het bekende S-C-P-schema (“Structure-Conduct-Performance”). De 

Algemene Raad wenst zich niet uit te spreken over de voor- en nadelen van dit schema, maar stelt vast dat het 

algemeen verspreid is en frequent wordt toegepast bij de analyse van onder meer markten, sectoren, organisaties 

en bedrijven. 

Om op basis van een dergelijk schema een goede analyse te kunnen maken en probate aanbevelingen te kunnen 

formuleren, is het van essentieel belang om te beschikken over voldoende en accurate basisinformatie. CEPA 

heeft zich gebaseerd op een grote verscheidenheid van informatiebronnen (o.m. publieke gegevens, CREG, 

interviews, enquêtes, andere studies, …). Zowel de kwaliteit van de informatie en informatiebronnen als de 

representativiteit van de informatiebronnen kunnen uiteraard steeds worden geperfectioneerd. De Algemene Raad 

heeft evenwel geen redenen om aan te nemen dat de algemene basisinformatie waarop CEPA haar analyse heeft 

gebaseerd fout of vertekend is.  

Daar waar geen informatie aanwezig of beschikbaar was, heeft CEPA zich gebaseerd op de best mogelijke 

bronnen. Voor sommige punten van analyse baseert CEPA zich in haar studie dan ook op percepties van 

marktactoren of andere waarnemers. Deze bron wordt door sommige leden van de Algemene Raad als weinig 

wetenschappelijk beschouwd (bv. omdat spelers zich daarbij baseren op hun eigen ervaringen en posities in de 

markt), maar toch vindt de Raad over het algemeen dat ook indrukken en percepties wel degelijk als een valabele 

bron kunnen worden beschouwd. Percepties kunnen bovendien een oorzaak van toegangsbarrières vormen, zoals 

ook werd opgemerkt in het advies met betrekking tot de studie van London Economics over de elektriciteitsmarkt. 

De Algemene Raad wenst op te merken dat de analyse van CEPA onvermijdelijkerwijze een evaluatie is van de 

situatie op een gegeven moment in de tijd. Sindsdien hebben heel wat evoluties plaatsgevonden (bv. de verkoop 

door GDF SUEZ van zijn participatie in Distrigas, de verkoop van de transitactiviteiten aan Fluxys, wijzigingen in 

het aandeelhouderschap van Fluxys, de verbetering van de toegang tot de hub van Zeebrugge, …) die een invloed 

hebben uitgeoefend of zullen uitoefenen. 

2. Analyse 

Tijdens de besprekingen werden in de Algemene Raad een aantal opmerkingen en bedenkingen met betrekking tot 

de analyse van de aardgasmarkt geformuleerd, waarvan de belangrijkste hieronder worden weergegeven: 

 Verticale integratie 

Op verscheidene plaatsen in de studie (o.m. op pp. 20, 22, 200 en 201-202) wordt opgemerkt dat bij bepaalde 

marktactoren de perceptie leeft dat de modaliteiten voor toegang tot het net discriminerend zouden zijn. Door de 

verticale integratie van Fluxys in de groep GDF SUEZ, zou er immers een inherent belangenconflict ontstaan, 

waarbij andere spelers uit die groep door Fluxys zouden bevoordeeld kunnen worden. 

De Algemene Raad stelt vast dat de studie geen concrete bewijzen aanreikt van discriminerend gedrag door 

Fluxys. Overigens heeft het Directiecomité van de CREG als één van zijn missies toe te zien op de naleving van 

de wetgeving (technisch reglement, gedragscode, …), onder meer voor wat betreft de niet-discriminerende 

toegang tot het net. Anderzijds herhaalt hij dat loutere perceptie door (potentiële) marktspelers van (mogelijk) 

discriminerend gedrag op zich al een toetredingsbarrière vormt of kan vormen. 

 Transparantie 

Op verscheidene plaatsen in de studie (o.m. op p. 20) wordt gebrek aan transparantie geciteerd als een van de 

hinderpalen die een betere marktwerking in de weg staan. De Algemene Raad erkent dat Fluxys de laatste 

jaren inspanningen heeft geleverd om essentiële gegevens te publiceren, o.m. inzake grensoverschrijdende 

transportcapaciteit, capaciteiten beschikbaar op de secundaire markt, ….  
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 Hub van Zeebrugge 

Wat betreft de werking van de hub van Zeebrugge (pp. 21 en 99 van de studie), erkent de Algemene Raad dat 

sinds de publicatie van de CEPA-studie  inspanningen werden geleverd om de liquiditeit en de flexibiliteit te 

verbeteren (verbeterde toegang door de instelling  van de Zee Platform-diensten, Secondary Capacity Market 

en onderbreekbare transit). Anderzijds wenst hij het belang te onderlijnen van de hub, niet alleen voor de goede 

werking van de aardgasmarkt in België, maar ook voor de diversiteit van de bevoorradingsbronnen en dus voor 

de bevoorradingszekerheid van ons land in aardgas.  

 Stockage 

Inzake stockage van aardgas wijst CEPA op het belang van een niet-discriminerende toegang en de nood aan 

investeringen in bijkomende opslagcapaciteit (pp. 22-24). De Algemene Raad erkent de inspanningen van 

Fluxys om de opslagcapaciteit op te drijven, evenals het gebrek aan geologisch geschikte sites in ons land.  

 Transit 

CEPA onderlijnt herhaaldelijk het belang van de transit voor de ontwikkeling van de aardgasmarkt in België 

(onder meer pp. 132, 134-145, 203, 204). Ook voor de Algemene Raad is dit een belangrijk thema. 

Transitactiviteiten dragen in principe niet alleen bij tot de bevoorradingszekerheid van ons land, maar ook tot de 

liquiditeit en de flexibiliteit van de aardgasmarkt. De recente overdracht van de transitactiviteiten van Distrigas & 

C° door Distrigas aan Fluxys zorgt voor een belangrijke vereenvoudiging van de structuur van de markt voor de 

commercialisering van doorvoercapaciteit. Dankzij de overname kunnen alle gereguleerde activiteiten (transit, 

transport, opslag en LNG-terminalling) binnen eenzelfde entiteit worden gecentraliseerd. Fluxys zal bovendien, 

en meer nog dan in het verleden, technisch beter gewapend zijn om de operationele synergie tussen transit en 

transport te maximiseren en schaalvoordelen te realiseren.  

 Omvang van de markt 

De Algemene Raad stelt vast dat de studie besluit dat « the relatively small size of the Belgian gas market could 

be a factor deterring market entry, even if the barriers did not exist or were substantially lowered ».  

3. Aanbevelingen 

De Algemene Raad wenst de volgende aanbevelingen te formuleren: 

 De studie van CEPA werd gerealiseerd vooraleer duidelijkheid kwam over de impact van de fusie tussen Gaz 
de France en Suez en, meer in het bijzonder, over de gevolgen van de maatregelen die werden getroffen om 
die fusie mogelijk te maken. Bovendien waren op hetzelfde moment een aantal maatregelen die werden 
afgesproken tijdens de Pax Electrica I en II nog niet doorgevoerd. De Algemene Raad is van mening dat 
sommige van deze maatregelen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de marktwerking in België. Het 
uitvoeren van de begeleidingsmaatregelen in het kader van de fusie en van de Pax Electrica kunnen sommige 
aanbevelingen van CEPA dan ook in een nieuw daglicht plaatsen. 

 De verticale
1
 en horizontale

2
 integratie binnen de groep GDF SUEZ oefent historisch een belangrijke invloed uit 

op de werking van de aardgas- en elektriciteitsmarkten in België. De verkoop van Distrigas aan ENI en de 
afbouw van het belang van de groep GDF SUEZ in Fluxys zijn ongetwijfeld maatregelen die de perceptie van 
een mogelijk discriminerende houding kunnen doen verminderen. Een volledige eigendomsontvlechting van alle 
gereguleerde activiteiten uit de groep GDF SUEZ biedt de zekerheid dat niet alleen de perceptie maar ook elk 
risico van belangenconflict wordt voorkomen. In ieder geval dringt de Algemene Raad dringend aan:  

 op een verstrengde “corporate governance” voor bedrijven die instaan voor de gereguleerde activiteiten, 
met het oog op het vermijden van belangenconflicten. 

 op de verlaging tot onder de blokkeringsminderheid van het belang van de producenten en leveranciers 
(of van de groep waartoe ze behoren) in de bedrijven die instaan voor de gereguleerde activiteiten.  

                                                           
1
 Integratie van de verschillende activiteiten in de aardgassector (o.m. transport / distributie / levering). 

2
 Integratie tussen activiteiten in de aardgassector en in de elektriciteitssector. 
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 op gelijkaardige maatregelen op het niveau van de distributienetbeheerders, om ook daar elke perceptie 
van mogelijke discriminatie weg te nemen. 

 op garanties dat de bedrijven die instaan voor de gereguleerde activiteiten blijvend over de financiële 
middelen beschikken om correct te kunnen functioneren en hun langetermijnontwikkeling te bestendigen. 

 dat Fluxys een strategie (communicatie- en informatieplan) zou ontwikkelen opdat de perceptie van 
sommige actoren meer zou overeenstemmen met de feiten/de realiteit op het terrein. 

 De Algemene Raad roept Fluxys, de distributiemaatschappijen, de marktactoren, de overheid en de regulatoren 
ertoe op om, elk van hun kant, alles in het werk te stellen om de transparantie van de aardgasmarkt verder te 
verbeteren, dit om alle spelers (en in het bijzonder de nieuwkomers) gelijke kansen op de markt te bieden. 
Transparantie alléén mag dan wel onvoldoende om de markt te doen werken, zonder transparantie is een 
efficiënte marktwerking hoe dan ook ondenkbaar… 

 Wat betreft de aanbeveling m.b.t. de aardgaskwaliteit, is de Algemene Raad van oordeel dat dit probleem 
verbonden is met de keuze voor de specificaties van de gaskwaliteit in het Verenigd Koninkrijk, en dat de 
nodige investeringen in bijkomende installaties voor kwaliteitsconversie in de eerste plaats eerder in Groot-
Brittannië zouden dienen te gebeuren dan in België. 

 De Algemene Raad is zich bewust van het belang van de hub van Zeebrugge voor de werking en de liquiditeit 
van de aardgasmarkt in België, en meer in het bijzonder van de noodzaak voor nieuwe en kleinere spelers om 
vlot toegang te krijgen tot de hub. Hij erkent dat belangrijke stappen werden gezet om de toegangsvoorwaarden 
tot de hub te verbeteren (o.m. de instelling van de Zee Platform-diensten, Secondary capacity market en 
onderbreekbare transit). Hij steunt het voorstel van het Directiecomité (zie studie (F)080306-CREG-753 
betreffende voorstellen om de liquiditeit op de hub van Zeebrugge te verbeteren) om in een reglementaire 
omkadering van de aardgasbeurs te voorzien. Hij dringt daarbij aan op een “faciliterende” regeling die in lijn is 
met de werking van de hub en hem bovendien versterkt met het oog op een betere marktwerking. Daarnaast 
dringt de Algemene Raad erop aan dat snel duidelijkheid komt over de aandeelhoudersstructuur in Fluxys en de 
Huberator en in de toekomstplannen voor de hub. 

 Inzake aardgasopslag dringt de Algemene Raad aan op verder onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om de 
flexibiliteit van de markt te vergroten. Mogelijk kunnen in dit verband ook internationale afspraken worden 
gemaakt. Verder vraagt hij een efficiënt gebruik van de bestaande capaciteit, waarbij die in de mate van het 
mogelijke ook moet kunnen worden aangewend voor kortetermijnflexibiliteit en aan alle marktspelers moet 
kunnen worden aangeboden. 

 Voor de grote transportassen doorheen België pleit de Algemene Raad in de eerste plaats voor een optimaal 
gebruik van de bestaande transportcapaciteiten. Dit kan gebeuren door een nog grotere transparantie over de 
capaciteiten en hun aanwending op elk ingangspunt (bv. door zoveel mogelijk historische en real time-gegevens 
te publiceren, evenals voorspellingen of verwachtingen voor de toekomst) en door een maximale ontwikkeling 
van de secundaire markt, onder meer door een consequente toepassing van het “use-it-or-lose-it”-principe. Ook 
het aanbieden van onderbreekbare capaciteit kan hier bijdragen tot een betere marktwerking. Investeringen in 
nieuwe capaciteit dienen  te gebeuren overeenkomstig de Europese regelgeving terzake, en bij voorkeur te 
worden gebaseerd op transparante “open seasons”. Verder erkent de Algemene Raad dat het beschikken over 
doorvoercapaciteit op de grote transportassen tot portfoliovoordelen kan leiden. Dit is onder meer het geval voor 
shippers die hun buitenlandse gasactiviteiten wensen te linken met hun gasactiviteiten in België, alsook voor 
shippers die transitcapaciteit wensen om te zetten in equivalente intredecapaciteit voor de Belgische markt. Dit 
is des te meer het geval daar er slechts weinig tot geen reserveerbare doorvoercapaciteit beschikbaar is. Hij 
roept het Directiecomité van de CREG ertoe op om erop toe te zien dat ook nieuwe of kleinere spelers toegang 
hebben tot capaciteit op de grote transportassen tegen transparante en niet-discriminerende voorwaarden. Tot 
slot nodigt de Algemene Raad het Directiecomité uit om, samen met de betrokken partijen, te onderzoeken hoe 
de operationele synergie tussen transit en transport kan worden gemaximaliseerd ten voordele van de 
Belgische markt.  

 Voor het transport van aardgas binnen het Belgische grondgebied, begrijpt de Algemene Raad de bezorgdheid 
van CEPA m.b.t. de complexiteit van de balancingregels. In de mate dat deze complexiteit niet leidt tot 
discriminatie of tot een bijkomende toegangsdrempel tot de markt voor nieuwe spelers, kan de Algemene Raad 
de huidige regels aanvaarden. Wel dringt hij aan op harmonisering van deze regels op Europees niveau en tot 
de spoedige invoering van een enkel NBP (Nationaal Balanceringspunt) voor H-gas voor België. 

 Net als CEPA acht de Algemene Raad de invoering van een “full” Entry-Exit regime wenselijk. Hij erkent de 
inspanningen van Fluxys om in de richting van een dergelijk regime te evalueren, evenals de nood aan 
voorafgaandelijke bijkomende investeringen, en nodigt haar uit om die inspanningen verder te zetten. 
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 De Algemene Raad nodigt de Europese reguleringsinstanties uit om de netbeheerders, zowel via de tarieven 
als via de technische reglementering, ertoe aan te zetten om in sterkere mate bij te dragen tot een betere 
marktwerking. Netbeheerders zouden in die zin niet alleen moeten worden gestimuleerd tot het vergroten van 
de bevoorradingszekerheid, maar ook tot het bevorderen van de marktwerking. 

 De Algemene Raad erkent de rol die het laagcalorisch aardgas (L-gas) heeft gespeeld voor het bevorderen van 
het gebruik van aardgas in ons land, evenals de substantiële bijdrage die het nog steeds levert tot de flexibiliteit 
van de aardgasleveringen aan de Belgische eindverbruikers. Hij stelt evenwel vast dat de L-gasreserves eindig 
zijn en dat op de L-gasmarkt een zeer beperkt aantal leveringsondernemingen actief is, wat de voorwaarden 
voor een scherpe concurrentie op deze markt beperkt. In de nabije toekomst moeten, in overleg met de 
betrokken partijen (overheid, regulatoren, leveranciers, netbeheerders, gebruikers) hoedanook korte, 
middellange en langetermijnscenario’s worden voorbereid voor een kostenefficiënte overgang naar de periode 
die zal volgen op het einde van de L-gasimport in ons land. Intussen dient te worden bekeken hoe L-
gasgebruikers ook kunnen genieten van de voordelen van de vrijmaking. 

 Tot slot roept de Algemene Raad de overheid ertoe op om de regulatoren de noodzakelijke onafhankelijkheid 
en middelen te geven om de hen toevertrouwde taken zo goed mogelijk te kunnen waarnemen. 
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