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De CREG betreurt de kwaliteit van verschillende parameters die worden 
gebruikt om de gasprijzen te bepalen en vraagt aan de leveranciers  

om hun tariefformules aan te passen 
 

 
 

Door de vrijmaking van de aardgasmarkt kunnen de leveranciers voortaan hun tarieven bepalen door de 
parameters die ze wensen toe te passen, zelf te kiezen. In het kader van haar taak van monitoring van 
de markt heeft de CREG de tarieven bestudeerd die door de gasleveranciers worden toegepast voor de 
Belgische residentiële afnemers. 
 

Deze leveranciers gebruiken de parameter Igd (Index gas distributie) om de energiecomponent van de 
gasfactuur te bepalen in het kader van de contracten met een variabele prijs. De CREG is van mening 
dat het gebruik van de parameter Igd om de volgende redenen niet meer aangewezen is: 

- deze parameter werd voor de vrijmaking bepaald teneinde de evolutie van de distributiekosten 
weer te geven. De distributiecomponent van de factuur is voortaan echter onderworpen aan 
specifieke tarieven die door de distributienetbeheerders worden toegepast. Het is dus 
verwonderlijk dat de gasleveranciers deze parameter blijven gebruiken om de leveringskosten 
door te rekenen; 

- deze parameter wordt niet opgenomen in de meeste contracten die de leveranciers hebben 
afgesloten om hun eigen gasbevoorrading te verzekeren; 

- het gebruik van deze parameter veroorzaakt een stijging en een automatische indexering van de 
winstmarge van de leveranciers, wat zich voor de verbruikers uit in een hogere gasprijs. 
 

Naast de parameter Igd factureren de gasleveranciers de energiecomponent op twee verschillende 
manieren: ofwel volgen ze voornamelijk de prijs van de aardolieproducten, ofwel volgen ze de gasprijs 
op de beurs. 
 

Wat betreft de tarifering op basis van de prijs van de aardolieproducten, stelt de CREG vast dat de 
tariefformules die door de leveranciers worden toegepast, onnodig ingewikkeld zijn. Bovendien zijn deze 
formules achterhaald aangezien al meerdere jaren een ontkoppeling van de gasprijs ten opzichte van de 
olieprijs wordt vastgesteld. De CREG verzoek deze leveranciers bijgevolg om de facturen van hun 
klanten te vereenvoudigen en om parameters te gebruiken die de gasprijs beter weergeven. 
 

Betreffende de tarifering op basis van de gasprijs op de beurs, is de CREG van mening dat de formules 
die worden toegepast door de leveranciers, veel eenvoudiger zijn. Ook al leidt deze tarifering sinds 2009 
tot een gasprijs die lager is dan de gasprijs vastgelegd op basis van de prijs van de aardolieproducten, 
toch is de winstmarge van de betrokken leveranciers niet gedaald. 
 

De CREG stelt voor beide tariferingswijzen voor het gas vast dat de tariefformules van de leveranciers 
grote gelijkenissen vertonen. Bijgevolg trekt zij de aanwezigheid van echte concurrentie binnen elke 
groep van leveranciers in twijfel. 
 

Gelet op het bovenstaande heeft de CREG besloten om, vanaf 1 juni 2011, de parameter Igd en de 
parameters die de prijs van de aardolieproducten weerspiegelen, niet langer te publiceren. 
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