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STUDIE 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft de huidige studie ondernomen zodat ze een actueel beeld kan verkrijgen over de 

toestand, de eventuele knelpunten en de mogelijk gewenste beleidsmaatregelen op de 

Belgische markt van laag-calorisch aardgas (hierna: L-gas of Slochterengas). 

Een analyse van de huidige situatie in de Belgische gassector valt ontegensprekelijk onder 

de bevoegdheid van de CREG om, op grond van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 2°, van de 

wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen (hierna: gaswet), op eigen initiatief onderzoeken en studies uit te 

voeren in verband met de gasmarkt. 

Momenteel worden de gasverbruikers in België bevoorraad met twee verschillende types 

gas: rijk gas (hierna: H-gas) en L-gas1. Deze twee types gas hebben andere kenmerken; het 

voornaamste verschil ligt in hun calorisch vermogen (hierna: PCS). Terwijl H-gas een PCS 

heeft van 11,630 kWh/Nm3, heeft L-gas een PCS van 9,769 kWh/Nm3 2. Dit verschil in 

calorisch vermogen maakt het noodzakelijk het H-gas en het L-gas via verschillende 

pijpleidingen te vervoeren en deelt de Belgische aardgasverbruikers op in L-gasverbruikers 

en H-gasverbruikers. 
De huidige studie heeft zich beperkt tot een analyse van de mededinging in de L-gasmarkt. 

Zoals hieronder in meer detail zal worden aangetoond, kan immers enerzijds slechts een 

beperkte substitueerbaarheid tussen het L– en het H-gas vastgesteld worden, en zijn 

anderzijds de mededinging en de mogelijkheden van toetreding tot deze markt wezenlijk 

verschillend. 

De studie is onderverdeeld in vier hoofdstukken. Allereerst zal kort worden stilgestaan bij het 

belang van de productie en levering van L-gas in België en in Europa. Hierna zal meer 

concreet aan de hand van de relevante substitutiekosten worden aangetoond dat L-gas een 

afzonderlijke markt vormt, los van de H-gasmarkt. Hierna zal per marktniveau (d.i. productie, 

groothandel en levering) de mededinging en de hierbij betrokken marktspelers besproken 

worden. Hoofdstuk 3 zal de bestaande knelpunten op deze markten overlopen. Tot slot 

                                                 
1 Zie het Koninklijk Besluit van 23 februari 1984 dat de wijziging van de kenmerken van het 
vervoerde gas goedkeurt, zoals bepaald in het bestek dat gevoegd is bij de concessie-akten voor 
gasvervoer. 
2 De geldende wettelijke voorschriften staan een grote marge bij de twee types gas toe. Het 
PCS van L-gas kan schommelen tussen 9,528 en 10,746 kWh/Nm3, terwijl het PCS van H-gas kan 
schommelen tussen 9,606 en 12,793 kWh/Nm3, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 
23 februari 1983 "houdende toelating tot wijziging van de kenmerken van het vervoerde gas". 
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worden verschillende oplossingen besproken om het beschreven concurrentieprobleem op te 

lossen. 

Tijdens zijn vergadering van 16 juni 2004 gaf de algemene raad van de CREG een advies 

over deze studie. Een kopie van dit advies kan in bijlage bij onderhavige studie gevonden 

worden. 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 17 juni 2004. 
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1. HET BELANG VAN DE PRODUCTIE EN 
LEVERING VAN L-GAS 

1. Het belang van de productie en levering van L-gas heeft zich aanzienlijk gewijzigd 

in de laatste decennia. Na de ontdekking van het Groningenveld in 1959 speelde L-gas 

aanvankelijk een belangrijke rol in het gasverbruik van industriële en huishoudelijke klanten 

en werd dit type gas in aanzienlijke mate door lidstaten van de Europese Unie afgenomen. 

De ontdekking en winning van nieuwe gasvelden in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, 

het toetreden van alternatieve leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), 

vnl. Rusland, het gebruik van LNG en de ingevoerde restricties in de jaren 1970 inzake L-

gasproductie -en export in Nederland speelden echter een beslissende rol in de afname van 

het belang van L-gas in Europa en de toenemende ingebruikname van het H-gas3. 

2. De boven beschreven evolutie van de bevoorrading in H- en L-gas weerspiegelt 

zich in recente gegevens inzake de productie en verbruik van L-gas in Europa. Terwijl het 

totale aardgasverbruik in de Europese Unie ongeveer 4.000 miljard kWh per jaar bedraagt4, 

vertegenwoordigt L-gas slechts 18% van dit verbruik. Zoals uit tabel 1 blijkt, is Nederland 

veruit de grootste Europese aanbieder van L-gas. Momenteel wordt L-gas alleen verbruikt in 

Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. 

Tabel 1 : Productie L-gas in Europa 

PRODUCTIE L-GAS IN EUROPA 

Land Productie (miljard Nm3) 

Duitsland 20 

Nederland  21 

Nederland (geconverteerd gas)5 32 

TOTAAL 73 

Bron: consultatiedocument Dte; Jahrbuch der Europaische Energie-und Rohstoffwirtschaft 2003 

                                                 
3 Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van de afname van en het prijsbeleid inzake L-
gas, zie CORRELJE, A.F. en ODELL, P.R., “Four decades of Groningen production and pricing 
policies and a view to the future”, Energy Policy 28 (2000), p. 19-27. 
4 Bron: Eurogas, jaarverslag 2002-2003 
5 Nederland ontgint gas van verschillende calorische waarden. De conversie gebeurt bij 
voorkeur met gas waarvan de kwaliteit tussen nominaal H- en L-gas is. Het aandeel van 
geconverteerd gas is groot als gevolg van het “kleine velden beleid”. Zonder een dwingende 
tussenkomst van de overheid, valt het niet uit te sluiten dat een deel van de verbruikers overschakelt 
naar H-gas, en zodoende de kosten van gasconversie uitspaart.  
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3. Het overwicht van Nederland in de productie van L-gas heeft belangrijke gevolgen 

voor de mededinging in België. Hoewel de belevering van H-gas relatief veelzijdig is, blijft de 

keuze voor leveranciers van L-gas in België voornamelijk beperkt tot de Nederlandse 

groothandelaar Gasunie Trade & Supply (hierna: Gasunie). De mededinging wordt door deze 

nauwe afhankelijkheidsband met Nederland vrij precair. 

4. In België vertegenwoordigt het L-gas ongeveer 30% van de binnenlandse vraag 

naar aardgas. Het verschil in samenstelling tussen H-gas en L-gas maakt het noodzakelijk 

dat ze via verschillende pijpleidingen worden vervoerd. Zoals de kaart van het netwerk voor 

gasvervoer (zie grafiek 1) aantoont, komt L-gas in België binnen via Poppel en in mindere 

mate via Zandvliet. De leidingen die Poppel verbinden met Blaregnies (de "Dorsalen" 

genoemd), vormen de centrale as die zorgt voor de bevoorrading met L-gas van België en 

maken het eveneens mogelijk het L-gas uit Nederland naar Frankrijk te vervoeren. 

Figuur 1 : Het netwerk voor gasvervoer in België 

 
 Bron: Fluxys 
 
 
Voor Zandvliet en Poppel, twee plaatsen waar het aardgas België binnenkomt, bedraagt de 

bruikbare capaciteit 3.285 kNm3/u.  De onderschreven capaciteit voor het doorsturen van  

L-gas naar Frankrijk en de capaciteitsbehoeften van Distrigas om de take-or-pay-contracten 
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met Gasunie na te komen, bedraagt respectievelijk 1.750 kNm3/u en 786 kNm3/u, waardoor 

de bruikbare capaciteit om een bijkomende vraag te dekken 749 kNm3/u bedraagt. 

L-gas kan ook worden geproduceerd door H-gas te mengen met een inert gas. Dit gebeurt 

momenteel in België in de transformatoren in Lillo en Loenhout. In deze twee 

transformatoren is het inerte gas stikstof. In Lillo wordt de gebruikte stikstof geleverd door 

externe bedrijven, terwijl de stikstof in Loenhout ter plaatse wordt geproduceerd 

(luchtafscheiding met membraan). Deze twee transformatoren, in Lillo en Loenhout, hebben 

een capaciteit van respectievelijk 337 kNm3/u en 110 kNm3/u. 

5. Zoals grafiek 2 aantoont, is twee derden van de vraag naar L-gas in België 

afkomstig van huishoudelijke verbruikers. De grootindustrie en de elektriciteitsproductie 

vertegenwoordigen samen amper 23% van de vraag naar L-gas in België. 

Sinds 1 juli 2003 zijn alle afnemers die gevestigd zijn in Vlaanderen, vrij om zelf hun 

gasleverancier te kiezen. Het Brusselse Hoofdstedelijke en Waalse gewest is op dit ogenblik 

slechts gedeeltelijk geliberaliseerd.  

Grafiek 1 : verbruik van L-gas 

 

Bron: Fluxys 
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6. De voordelen die een geliberaliseerde gasmarkt aan de vrije afnemers kan bieden, 

kunnen hen echter ontzegd worden indien de betrokken markt niet naar behoren 

functioneert. 

Vooraleer de knelpunten op deze markt kunnen worden geanalyseerd, zal eerst worden 

aangetoond dat er een L-gasmarkt bestaat, die zelfstandig functioneert naast de H-gasmarkt. 

Het bestaan en de structuur van de L-gasmarkt(en) worden besproken in het hieropvolgende 

hoofdstuk. 
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2. DE L-GASMARKT ALS RELEVANTE MARKT 

7. Een relevante markt bestaat uit zowel een product- als een geografisch 

bestanddeel. Hoofdstuk 2 bespreekt achtereenvolgens de relevante productmarkt 

(hoofdstuk 2.1) en de relevante geografische markt (hoofdstuk 2.2). 

De bespreking van de relevante productmarkt is verder onderverdeeld in vier aparte 

subtitels. Allereerst bespreekt deze studie de relevante beslissingen over de gasmarkt die 

genomen werden door de Europese Commissie en de Raad voor de Mededinging 

(hoofdstuk 2.1.1). 

Hierna worden de klassieke criteria overlopen voor de afbakening van de relevante markt 

(hoofdstuk 2.1.2). 

Vervolgens toont hoofdstuk 2.1.3 aan de hand van de substitutiekosten aan dat L-gas en H-

gas twee afzonderlijke productmarkten vormen. De substitutiekosten worden zowel 

beschouwd aan vraag- als aan aanbodzijde. 

Tot slot bespreekt hoofdstuk 2.1.4 de verschillende relevante L-gasmarkten (d.i. productie, 

groothandel, opslag en verkoop). 

2.1 De relevante productmarkt 

2.1.1 Beslissingen inzake de gasmarkt 

8. De gassector kan typisch worden onderverdeeld in verschillende markten, waarvan 

voor deze studie (belevering voor België) de meest relevante zijn6 : 

- de markt voor winning van aardgas7 ; 

- de markt voor groothandel van aardgas8 ; 

                                                 
6 Andere markten die door de Europese Commissie werden vastgesteld, maar waar hier niet 
verder op wordt ingegaan, zijn de productmarkten voor exploratie (wegens geringe impact voor 
België); transport en distributie (wegens gereguleerde markt); en trading (wegens beperkt tot 
onbestaande voor L-gas). 
In haar beslissingen heeft de Europese Commissie het onderscheid tussen natuurlijk aardgas en 
andere energiebronnen, zoals olie of steenkool, aanvaard. De huidige studie gaat op deze 
substitutiemogelijkheden dan ook niet verder in. 
7 Zie Beschikkingen van de Europese Commissie, Zaak nr. COMP/M. 3052, ENI/Fortum, Zaak 
nr. IV/M. 1573, Norsk Hydro/Saga en Zaak nr. IV/M. 1532, BP Amoco/Arco. 
8 Zie Beschikking van de Europese Commissie, Zaak nr. IV/M. 1383, Exxon/Mobil. 
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- de markt voor opslag van aardgas9 ; 

- de markt voor levering van aardgas aan eindafnemers10. 

Per markt dient verder een onderscheid gemaakt te worden tussen vrije en gebonden 

afnemers11. 

9. Het al dan niet bestaan van een aparte Belgische L- en H-gasmarkt werd zowel 

door de Europese Commissie12 als de Belgische Raad voor de Mededinging13 onderzocht 

naar aanleiding van de verwerving van de in aanmerking komende klanten van de 

intercommunales. 

10. Aangezien de mededingingsrechtelijke conclusies zowel in een ruimere als in een 

engere marktdefinitie ongewijzigd bleven, nam de Europese Commissie geen definitief 

standpunt in aangaande het bestaan van een aparte L-gasmarkt.  

Bij haar bespreking van de relevante markt wees de Europese Commissie echter wel op de 

belangrijke verschillen tussen L- en H-gas. Specifieke aandacht werd gevestigd op de 

verdeling van L- en H-gas in afzonderlijke pijpleidingen, de afwezigheid van een spotmarkt of 

stockagemogelijkheden voor L-gas in België, de beperkingen voor conversie van H-gas in L-

gas en de onmogelijkheid om te investeren in een tweede transportnetwerk. Navraag bij 

marktspelers wezen vrijwel allen op het bestaan van afzonderlijke markten. 

11. Voor dezelfde redenen als de Europese Commissie heeft de Belgische Raad voor 

de Mededinging zich evenmin expliciet uitgesproken over het bestaan van een afzonderlijke 

L-gasmarkt. Desalniettemin merkte ook de Raad in haar beslissingen van 7 april 2003 de 

verschillende kenmerken op van de L- en H-gasmarkt. 

In de beslissing van 4 juli 2003 erkende de Raad voor de Mededinging impliciet het bestaan 

van een afzonderlijke L-gasmarkt. De aangemelde transacties worden immers slechts 

goedgekeurd onder voorwaarde van o.a. een gas release voor eindafnemers van L-gas. 

Deze verbintenis is slechts redelijkerwijze te begrijpen indien de L- en de H-gasmarkt twee 

afzonderlijke markten vormen. Indien L- en H-gas substitueerbaar zouden zijn en tot 

eenzelfde markt zouden behoren, heeft de gas release verplichting immers weinig zin. 

                                                 
9 Zie Beschikkingen van de Europese Commissie, Zaak nr. COMP/M. 3086, Gaz de France / 
Preussag Energie en Exxon/Mobil, o.c. 
10 Zie Exxon/Mobil, o.c. 
11 Zie Beschikkingen van de Europese Commissie, Zaak nr. COMP/M. 1557, EdF/Louis Dreyfus, 
Zaak nr. COMP/M. 1803, Electrabel/Epon, of Zaak COMP/M.1853, EdF/EnBW.  
12 Zie beschikkingen van de Europese Commissie, Zaken COMP/M.3075-3080, 
ECS/Intercommunales Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo en Iverlek 
(hierna ‘ECS/Intercommunales’)., en Zaak COMP/M.3318, ECS/Sibelga. 
13 Zie de beslissingen van de Raad voor de Mededinging van 7 april 2003 en 4 juli 2003. 
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2.1.2 Criteria bij de bepaling van een L-gasmarkt 

12. Om eventuele onduidelijkheid over het bestaan van een afzonderlijke L- en  

H-gasmarkt te verhelpen, zal het volgende hoofdstuk gedetailleerd ingaan op de afbakening 

van de L-gasmarkt. De criteria die hierbij zullen worden gebruikt, worden hieronder 

uiteengezet. 

13. Volgens de bekendmaking van de Europese Commissie inzake de bepaling van de 

relevante markt14, bevat de te onderzoeken relevante markt zowel een product- als een 

geografische dimensie. Voor beide aspecten speelt de substitueerbaarheid aan de 

vraagzijde (gemakkelijke omschakeling van de consumenten tussen producten) en aan de 

aanbodzijde (gemakkelijke omschakeling van de leveranciers tussen producten) een 

belangrijke rol. 

14. Enerzijds kan een omschakeling plaats vinden aan de vraagzijde. Met andere 

woorden, consumenten kunnen omschakelen van L- naar H-gas. Voor de consumenten 

worden producten beschouwd als dichte substituten als de klanten zich richten tot 

gemakkelijk toegankelijke substitutieproducten of tot leveranciers die elders gevestigd zijn in 

geval van een zwakke (5 tot 10%) maar permanente prijsstijging voor producten in de 

betrokken regio's. In dit geval worden de producten beschouwd als deel uitmakend van een 

en dezelfde productmarkt vanuit juridisch oogpunt15. 

15. Met betrekking tot het huidige onderzoek, is een omschakeling van L naar H-gas 

technisch mogelijk, maar vereist het enige aanpassingen aan de gasinstallatie. Een 

onderscheid dient gemaakt te worden tussen industriële verbruikers en huishoudelijke 

afnemers. 

Een omschakeling naar H-gas door huishoudelijke afnemers is enkel mogelijk indien hun 

distributienetbeheerder beslist om het ganse lokale distributienet voortaan te laten 

bevoorraden door het nieuwe gastype. 

Industriële verbruikers daarentegen, die rechtstreeks aardgas afnemen van een 

vervoersleiding, kunnen beslissingen nemen, die losstaan van de keuze van andere  

L-gasverbruikers. Wel moeten zij, in dat geval, bij de omschakeling naar H-gas rekening 

houden met de kosten voor de constructie van een nieuwe pijpleiding. 

                                                 
14 Publikatieblad (1997) C372/03. 
15 Deze test wordt ook de « SSNIP-test » genoemd (naar Small but Significant Non-transitory 
Increase in Price). 
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16. Anderzijds kan een omschakeling plaats vinden aan de aanbodzijde, en kunnen 

leveranciers omschakelen van H- naar L-gas. Voor de leveranciers worden producten 

beschouwd als dichte substituten als zij hun levering kunnen heroriënteren naar de 

desbetreffende producten en ze kunnen verkopen op korte termijn (periode waarvoor geen 

aanzienlijke aanpassing van de tastbare en niet tastbare activa nodig is) zonder kosten of 

een bijkomend substantieel risico als reactie op lichte (5 tot 10%) maar permanente 

prijsschommelingen. In dit geval worden de producten beschouwd als deel uitmakend van 

een en dezelfde productmarkt vanuit juridisch oogpunt. 

17. Een omschakeling van H- naar L-gas gebeurt via zgn. conversie-installaties. Het 

hogere calorische gehalte van het H-gas wordt hierbij verlaagd door toevoeging van stikstof 

(of een ander inert gas) of een grote hoeveelheid L-gas. 

18. Er moeten minstens twee voorwaarden vervuld zijn, vooraleer er sprake kan zijn 

van een effectieve mededinging tussen het L- en H-gas. Enerzijds mogen de 

omschakelingskosten niet prohibitief hoog liggen. Anderzijds moet de omschakeling voor de 

afnemer concreet mogelijk zijn (beslissingsbevoegdheid, aanwezigheid van voldoende 

conversiefaciliteiten, etc). 

19. De substitutiekosten tussen L-gas en H-gas geven de maximale afwijking tussen de 

prijzen van de twee types gas. De minimumprijs die een speler op de L-gasmarkt kan 

hanteren zonder marktaandeel te verliezen, is namelijk gelijk aan de prijs van H-gas, 

vermeerderd met de kosten voor substitutie tussen L-gas en H-gas. Deze substitutiekosten 

hebben ofwel betrekking op de kosten die de potentiële nieuwe spelers op de markt moeten 

dragen om over te schakelen van H-gas op L-gas, ofwel op de kosten die de consumenten 

van L-gas moeten dragen om hun L-gasverbruik te vervangen door H-gasverbruik. 

20. De hieronder beschreven substitutiekosten gaan uit van de vereenvoudigde 

veronderstelling dat de competitieve prijs voor L-gas gelijk is aan de marktprijs voor H-gas. 

De substitutiekosten zullen worden uitgedrukt als een percentage van de heersende 

marktprijs voor H-gas. Twee prijshypotheses worden hierbij uitgewerkt, die gebaseerd zijn op 

een recente studie16 : een lagere gasprijs van €c 8.1/Nm3, en een hogere gasprijs van 

€c 12.15/Nm3 H-gas. 

                                                 
16 Bron: Fluxys 

11/35 



2.1.3 L-gas als relevant product 

2.3.1.1 Substitutiekosten voor de consumenten 

21. Allereerst zal dit hoofdstuk de substitutiekosten bespreken aan de vraagzijde. Een 

onderscheid zal hierbij worden gemaakt tussen de industriële verbruikers en de openbare 

distributie. 

(i) Industriële verbruikers17  

22. De substitutiekosten bestaan voornamelijk uit de installatiekosten voor een nieuwe 

pijpleiding tussen de vestiging van de industriële verbruiker en het dichtstbijzijnde punt op 

het H-gasnetwerk. De afstand tussen de vestiging van de verbruiker en het H-gasnetwerk is 

dus een belangrijke variabele bij de raming van de omschakelingskost, want hij bepaalt een 

groot deel van de benodigde investeringen en dus de rendabiliteit van de investering. Ook 

schaalvoordelen spelen een belangrijke rol, want de industriële verbruikers met het grootste 

gasverbruik dragen verhoudingsgewijs de laagste omschakelingskosten. 

23. De substitutiekosten voor de industriële verbruikers18 zijn onderling sterk 

verschillend19 en variëren doorgaans tussen 6,26 €cent/Nm3 en –0,1 €cent/Nm3 20 Het 

gemiddelde van de substitutiekosten, gewogen door het verbruiksvolume, ligt tussen 3,6% 

en 5,4% van de prijs van H-gas, afhankelijk van het gekozen prijsscenario. Bij een geringe 

duurzame verhoging van de L-gasprijs zal daarom wellicht een belangrijk deel van de 

industriële verbruikers overschakelen naar H-gas. 

                                                 
17 Eventueel zou een onderscheid kunnen gemaakt worden tussen industriële verbruikers die al 
dan niet over een multi-fuel installatie beschikken. Multi-fuel installaties hebben meestal betrekking tot 
zware olie, waarbij de verbruiker de mogelijkheid heeft over te schakelen van de ene naar de andere 
brandstof. Sommige verbruikers, zoals elektriciteitsproducenten, beschikken over een dual-fuel 
installatie. Wegens milieuvoorschriften kan zware olie echter niet als een volwaardig, permanent 
alternatief voor gas worden beschouwd. 
18 De substitutiekost voor een industriële verbruiker is gelijk aan de kostprijs van de nieuwe 
pijpleiding gedeeld door zijn jaarlijks verbruik (nieuwe pijpleiding afgeschreven over een periode van 
tien jaar) en vervolgens gecorrigeerd voor de besparingen van vervoerskosten. 
19 In bepaalde situaties kunnen ze zelfs oplopen tot bijna 80% van de toekomstige H-gasprijs. 
20 Gezien H-gas een hoger calorisch vermogen heeft dan L-gas, is er minder H-gas dan L-gas 
nodig om een bepaalde hoeveelheid energie te produceren. Bijgevolg moet er een kleinere 
hoeveelheid gas worden vervoerd na omschakeling naar H-gas. Negatieve substitutiekosten zijn te 
wijten aan het feit dat de besparingen op de vervoerskosten als gevolg van de omschakeling naar H-
gas groter zijn dan de nodige investeringen voor de installatie van de nieuwe lijn tussen de vestiging 
van de verbruiker en het dichtstbijzijnde leveringspunt op het H-gasnetwerk. 
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(ii) Openbare distributie 

24. Terwijl de omschakelingskosten voor de industriële verbruikers in hoofdzaak 

bestaan uit kosten voor de installatie van een nieuwe pijpleiding, zijn de 

omschakelingskosten voor de klanten die verbonden zijn met het distributienetwerk 

voornamelijk toe te schrijven aan de inspectie en, indien nodig, de aanpassing van de 

installaties in de woningen van de klanten die verbonden zijn met het distributienet. 

25. Deze kosten worden geschat op 118 EUR per gezin. Deze kosten, herberekend per 

volume-eenheid gas over een periode van tien jaar, bedragen 0,62 €cent/Nm3. In vergelijking 

met de H-gasprijs, situeren de omschakelingskosten zich tussen de 5,10% en 7,65%, 

afhankelijk van het prijsscenario21. Gelet op de grootte van deze kosten, is een omschakeling 

naar H-gas voor deze groep afnemers niet evident. 

26. Daarnaast kan men zich de vraag stellen in hoeverre de SSNIP-test22 bij deze 

groep van consumenten een relevant criterium is. De SSNIP-test gaat immers uit van de 

veronderstelling dat een stijging in de prijs het aankoopgedrag van de betrokken consument 

doet wijzigen. Voor de groep consumenten waarvan hier sprake, is de band tussen het 

aankoopgedrag en de uiteindelijke betaler evenwel grotendeels doorgesneden. Deze 

eindafnemers betalen immers wel een duurder eindproduct, maar kunnen niet zelf beslissen 

om te veranderen van leverancier. De marktsignalen worden hierdoor niet 

noodzakelijkerwijze gevolgd door een verschillend marktgedrag. 

27. Zoals bij de industriële verbruiker, dienen de kosten voor de aanpassing van de 

gasinstallatie gedragen te worden door de eindverbruiker. Het is een eenmalige kost voor 

een dienst die door de betrokken distributienetbeheerder wordt uitgevoerd, en die, zoals de 

vervoers –en distributiekost, zal verrekend worden in de uiteindelijke gasrekening. Deze 

omschakelingskosten zijn m.a.w. een kost, die volledig losstaat van de leverancier. 

28. Specifieke criteria die bepalen in hoeverre en op welk tijdsstip een distributienet 

dient omgeschakeld te worden naar H-gas, werden nog niet vastgelegd.  

Een afweging zal in elk geval gemaakt moeten worden tussen de dan geldende marktprijzen 

en omschakelingskosten, en de overige doelstellingen van de marktliberalisering, waaronder 

de leveringszekerheid. 

                                                 
21 De kosten houden geen rekening met mogelijke noodzakelijke investeringen op het 
vervoersnetwerk, en zijn in de praktijk dus mogelijk nog hoger. 
22 Zie paragraaf 14 en voetnoot 16. 
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Zoals vermeld in paragraaf 5, zijn de meeste Belgische L-gasverbruikers immers 

huishoudelijke afnemers, met een variabel afnameprofiel. De nodige flexibiliteit om deze 

afnemers te bevoorraden, wordt momenteel gewaarborgd door het Groningenveld. 

Vooraleer men echter kan beslissen om over te schakelen naar H-gas, dient nagegaan te 

worden in hoeverre het vervoersnet op dat ogenblik beschikt over de nodige technische 

mogelijkheden inzake opslag en overbrenging, die de continuïteit inzake gasbelevering 

waarborgen. 

29. Los van de al dan niet concrete mogelijkheid voor het betrokken distributienet om 

over te schakelen naar H-gas, kan vastgesteld worden dat, zelfs indien een omschakeling 

voor de consument voordelig is, dit niet noodzakelijk betekent dat het aankoopgedrag van de 

gasleverancier zich zal wijzigen. In elk geval zal een kleine, maar permanente prijsstijging 

geen onmiddellijke omschakeling van deze groep afnemers van L naar H-gas veroorzaken. 

(iii) Voorlopige conclusie 

30. Uit de gegevens vermeld in 2.1.1 kunnen we enerzijds besluiten dat, voor de 

openbare distributie en sommige industriële klanten, een kleine maar permanente stijging 

van L-gas geen omschakeling naar H-gas met zich mee zal brengen. Deze groep verbruikers 

vertegenwoordigt minstens 80% van het totale marktvolume. 

31. Voor de overige industriële afnemers zijn de substitutiekosten meestal voldoende 

laag, waardoor omschakeling naar H-gas kan plaats vinden bij een kleine maar permanente 

stijging van L-gas. Deze groep vormt echter slechts ongeveer 20% van de huidige  

L-gasafnemers. 

32. In de praktijk zou een hypothetische monopolist van L-gas zijn prijs dus aanzienlijk 

kunnen doen stijgen boven de prijs van het H-gas zonder een belangrijk verlies aan 

verkoopvolume te lijden. 

2.1.3.2 Substitutiekosten voor de leveranciers 

33. Behalve de substitutiekosten van de afnemers, dienen ook de subsitutiekosten van 

de leveranciers in rekening te worden genomen bij de bepaling van de relevante 

productmarkt. 
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34. Voor de omschakeling van H-gas naar L-gas kan een leverancier gebruik maken 

van de bestaande installaties van Gastransport Services (GtS) in Nederland, die gelegen zijn 

in Ommen en Beekse Bergen. 

35. Deze studie bekijkt ook het alternatief volgens hetwelke de leverancier een nieuwe 

conversiefaciliteit gebruikt die zou worden gebouwd in België. De twee gevallen die hier 

worden bekeken, zijn de bouw van een conversiefaciliteit met lage capaciteit (capaciteit van 

5 000 Nm3/u) en de bouw van een conversiefaciliteit met hoge capaciteit (50 000 Nm3/u). 

36. Op dit ogenblik is het niet mogelijk om de bestaande conversiefaciliteiten in Lillo en 

Loenhout gedurende het ganse jaar te gebruiken, aangezien zij niet beschikken over de 

vereiste koelinstallatie. 

Een verdere uitbouw van de conversiefaciliteiten dient echter wel overwogen te worden. Een 

efficiënter gebruik van deze conversiefaciliteiten zou immers toelaten dat de installaties 

gedurende het ganse jaar worden gebruikt, wat de liquiditeit op de L-gasmarkt zou 

verbeteren. Aangezien de CREG echter nog niet beschikt over de technische en 

economische haalbaarheid van een dergelijke investering, gaat deze studie op deze 

mogelijkheid niet verder in.  

37. De tabellen 2 en 3 gaan uit van de veronderstelling dat het H-gas dat moet worden 

getransformeerd in Ommen en in Beekse Bergen, respectievelijk wordt verkregen op de 

hubs van Emden en Zeebrugge23. De tabellen vermelden eveneens de kosten24 voor de 

bouw van een kleine en grote conversiefaciliteit in België25. 

                                                 
23 Een derde mogelijkheid bestaat erin het systeem van Title Transfer Facility (TTF) te gebruiken 
dat recent in Nederland werd ingevoerd. Aangezien TTF nog in volle ontwikkeling zijn en het op dit 
ogenblik nog niet duidelijk is in hoeverre ze een effectief alternatief vormen, houdt de studie met deze 
mogelijkheid vooralsnog geen rekening. 
24  De schatting van kosten gerelateerd aan de bouw van een nieuwe conversiefaciliteit in België 
is gebaseerd op gebruikelijke veronderstellingen bij het toetsen van industriële projecten. 
25 Sinds 2002 en dit tot 2006 worden de tarieven van Gastransport Services jaarlijks met 5% 
verlaagd. Hoewel deze kostenverlaging de eindconclusies niet merkelijk wijzigt, zullen de relatieve 
substitutiekosten in werkelijkheid wellicht iets lager zijn dan vermeld in de tabellen (zie artikel 22 van 
de Richtlijnen Gastransport 2003). 
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38. Deze veronderstellingen leiden tot de volgende substitutiekosten : 

  
Tabel 2 : Substitutiekosten voor de leveranciers 

 Industriële verbruikers 
€cent/Nm3 

Openbare distributie
€cent/Nm3 

GtS conversie vanuit de Zeebrugge (Beekse Bergen) 1,15 1,57 
GtS conversie vanuit Emden (Ommen) 0,57 0,82 
Conversiefaciliteit (N2) in België - beperkte capaciteit 0,76 1,14 
Conversiefaciliteit (N2) in België - hoge capaciteit 0,45 0,61 

Tabel 3 : Substitutiekosten voor de leveranciers - % van de prijs voor H-gas 

 

 Industriële verbruikers Openbare distributie 

 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 

GtS conversie vanuit Zeebrugge (Beekse Bergen) 9,50% 14,20% 12,90% 19,40% 
GtS conversie vanuit Emden (Ommen) 4,70% 7,00% 6,70% 10,10% 
Conversiefaciliteit (N2) in België - beperkte capaciteit 6,26% 9,38% 9,38% 14,07% 
Conversiefaciliteit (N2) in België - hoge capaciteit 3,70% 5,56% 5,02% 7,53% 

 
Bron : Fluxys 

39. Tabel 2 geeft de substitutiekosten voor de leveranciers in percentage van de 

schatting van de toekomstige H-gasprijs. De tabel gaat uit van een prijs van 12,15€cent/Nm3 

(scenario 1) en 8,1 €cent/Nm3 (scenario 2). 

40. Op basis van deze substitutiekosten voor de leveranciers kunnen de volgende 

opmerkingen worden gemaakt: 

(i) bevoorrading van de industriële verbruikers: voor scenario 2 (lage H-gasprijs) liggen de 

substitutiekosten altijd hoger dan de drempel van 5% van de geschatte toekomstige H-

gasprijs. Voor scenario 1 liggen enkel de substitutiekosten verbonden met het gebruik van de 

faciliteit in Ommen en met de bouw van een nieuwe grote conversiefaciliteit in België lager 

dan de drempel van 5% van de geschatte toekomstige H-gasprijs; 

(ii) bevoorrading van de openbare distributie: de substitutiekosten liggen altijd hoger dan de 

drempel van 5% van de geschatte toekomstige H-gasprijs.  
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41. Uit de tabellen 2 en 3 blijkt dat, bij een geringe maar permanente prijsstijging van  

L-gas, Belgische afnemers slechts een geringe hoeveelheid H-gas zullen converteren in 

Nederland om het hierna naar België te vervoeren. Technisch gezien is een grotere invoer 

van L-gas vanuit Nederland nochtans mogelijk. Momenteel is er immers geen congestie op 

de Belgisch/Nederlandse grens. 

42. De voornaamste reden waarom wellicht weinig gebruik zal worden gemaakt van de 

Nederlandse conversiefaciliteiten, zijn de hiermee gepaard gaande hoge kosten. Enkel de 

faciliteit te Ommen zou eventueel als optie kunnen overwogen worden, maar in dit geval is 

een constructie van een grote nieuwe conversiefaciliteit in België alvast een goedkoper 

alternatief. 

43. Daarnaast blijkt uit de paragrafen 38 tot 40 dat de bouw van een grote 

conversiefaciliteit in België mogelijk nipt economisch verantwoord is, indien men uitgaat van 

het duurdere prijsscenario voor H-gas (12,15 €cent/Nm3). Twee bedenkingen dienen echter 

hierbij gemaakt te worden. 

Ten eerste is de bouw van een dergelijke installatie kostelijk en kan de installatie pas in 

gebruik worden genomen na een periode van ongeveer twee jaar. Voor de beoordeling van 

de relevante markt, moet deze optie daarom buiten beschouwing worden gelaten. Indien 

substitueerbaarheid aan de aanbodzijde enkel maar mogelijk is met aanzienlijke 

investeringen, die bovendien niet op korte termijn kunnen gerealiseerd worden, wordt bij de 

bepaling van de markt met deze substitueerbaarheid immers geen rekening gehouden26. 

Een mogelijke toetreding tot deze markt op middellange termijn (b.v. 3 jaar) kan eventueel 

wel in een latere fase, bij de beoordeling van de mededinging op de markt, een mogelijke rol 

spelen. 

Ten tweede moet bij de keuze van markttoetreding ook rekening gehouden worden met het 

strategisch gedrag van de bestaande marktspelers. De bouw van een grote conversie-

installatie is immers misschien wel economisch rendabel bij een permanente stijging van de 

L-gasprijs met 5% of meer, maar geeft de investerende onderneming een aanzienlijk 

financieel nadeel indien de bestaande L-gasleverancier(s) hun prijzen na de markttoetreding 

door de investerende onderneming opnieuw laten dalen, waardoor de investerende 

onderneming haar kosten in de toekomst niet meer kan recupereren (dergelijke conversie-

eenheden kunnen immers niet voor andere doeleinden gebruikt worden). 

                                                 
26 Zie de bekendmaking van de Europese Commissie inzake de bepaling van de relevante 
markt, o.c., paragraaf 23. De US Merger Guidelines, die een gelijkaardige redenering volgen, 
verwijzen in dit verband expliciet naar een termijn van maximum 1 jaar (zie artikel 1.32). 
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Naast de feitelijke investeringskosten, verhoogt dergelijk strategisch risico de 

toetredingsdrempel tot deze markt aanzienlijk. In werkelijkheid kan de prijs voor L-gas 

daarom wellicht nog stijgen boven de daadwerkelijke investeringskosten voor een conversie-

installatie in België27. Om dezelfde reden kan de substitutiekost ten belope van 5,02% voor 

de bouw van een grote conversie-eenheid in België niet beschouwd worden als het bewijs 

dat leveranciers in de L-gasmarkt zullen intreden in reactie op een kleine, maar permanente 

prijsstijging. 

44. Voor de redenen beschreven in de paragrafen 40 tot 43 kunnen we concluderen 

dat, bij een geringe maar permanente stijging van de L-gasprijs, er geen voldoende 

substitueerbaarheid is aan de aanbodzijde. 

2.1.3.3 Algemene conclusie inzake L-gas als relevant product 

45. Zoals beschreven is in paragraaf 1, is het belang van L-gas in Europa aanzienlijk 

gedaald ten voordele van H-gas. In die zin zou men kunnen argumenteren dat de historische 

gegevens inzake het gasgebruik in Europa aantonen dat beide gassoorten onderling 

substitueerbaar zijn. Bovendien kunnen geen grote verschillen vastgesteld worden tussen de 

prijs van H- en L-gas (zie paragraaf 20). 

46. Dit wil echter nog niet zeggen dat H -en L-gas daarom tot eenzelfde markt behoren. 

Zoals vermeld in de paragrafen 12 tot 20, dient de relevante gasmarkt bestudeerd te worden 

aan de hand van de nu geldende marktkenmerken, uitgaande van de hypothese van een 

kleine, maar permanente stijging van de prijs. 

47. Uit de paragrafen 37 tot 43 blijkt nu dat bij een geringe, duurzame verhoging van de 

prijs van L-gas er in België geen afdoende substitueerbaarheid is aan de aanbodzijde. De 

substitueerbaarheid aan de vraagzijde is eveneens beperkt en onvoldoende om te spreken 

van eenzelfde markt. Een geringe prijsverhoging van L-gas blijft immers rendabel ook na de 

overschakeling van bepaalde industriële consumenten naar H-gas, aangezien na de 

prijsstijging nog steeds voldoende afnemers van L-gas op de markt aanwezig zullen zijn die 

de levering van L-gas rendabel maken.  

48. Als algemene conclusie kan bijgevolg gesteld worden dat er een aparte markt 

bestaat voor L-gas, die voldoende onafhankelijk kan werken naast de H-gasmarkt. 

                                                 
27 Overigens dient opgemerkt te worden dat, naast de bouw van een conversiefaciliteit, de 
investerende onderneming nog steeds dient rekening te houden met back-upmogelijkheden, in het 
geval de ene conversiefaciliteit zou uitvallen. 
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49. De L-gasmarkt kan op haar beurt nu verder worden onderverdeeld. Belangrijk voor 

deze studie zijn de markt van de productie van L-gas, de markt(en) van de groothandel van 

L-gas, de opslag van L-gas en de markt van de levering van L-gas aan eindafnemers. Deze 

markten worden in het hieropvolgende hoofdstuk besproken. 

2.1.4 De relevante L-gasmarkten 

2.1.4.1 De markt van de productie van L-gas 

50. Zoals vermeld werd in paragraaf 2, wordt L-gas uitsluitend gewonnen in Duitsland 

en Nederland. De Duitse winning van L-gas wordt echter voornamelijk afgezet op de 

binnenlandse markt, en de ontbrekende hoeveelheid geïmporteerd vanuit Nederland. 

Aangezien geen Duits L-gas wordt geleverd op de Belgische markt, wordt de Duitse 

productie hier dan ook buiten beschouwing gelaten. 

51. Bij de productie van L-gas in Nederland dient een onderscheid gemaakt te worden 

tussen de winning van aardgas uit de kleine velden en het Groningenveld. Het 

Groningenveld is strategisch veruit het belangrijkste en omvangrijkste veld, en is goed voor 

ongeveer 60% van de L-gasproductie. De kleine velden en geconverteerd H-gas staan in 

voor de overige 40%. Uit beleidsoverwegingen wordt in eerste orde het aardgas afgenomen 

dat gewonnen wordt uit de kleine velden; het Groningenveld vervult de taak van swing 

supplier en vult de ontbrekende hoeveelheid L-gas verder aan. 

52. Omwille van haar belang in beide typen velden, beschikt de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM), een 50/50 joint venture tussen Shell en Exxon Mobil, over een ruime 

machtspositie inzake het winnen van L-gas. 

Enerzijds beschikt de NAM immers over de concessie van het Groningenveld, die zij in 1963 

toegewezen kreeg van de Nederlandse overheid. De feitelijke winning van het aardgas 

gebeurt hierbij voor rekening en risico van de Maatschap Groningen. 

Anderzijds is de NAM veruit de grootste speler in de kleine velden (63% van 2001 output)28. 

De overige producenten (waarvan de belangrijkste Total, BP, Gaz de France en Wintershall) 

beschikken over een beduidend minder groot marktaandeel. 

                                                 
28 World Gas Handbook, o.c. Dit cijfer omvat mogelijk zowel L- als H-gas, maar is op zijn minst 
indicatief voor de bepaling van de machtspositie van Gasunie op de kleine velden. 
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53. Afhankelijk van de geraadpleegde bronnen, bezit NAM dan ook over een 

marktaandeel dat schommelt tussen 60 en vrijwel 100% van de Nederlandse gasproductie29. 

Ook op Europees niveau is de NAM veruit de belangrijkste speler inzake L-gasproductie. 

In dit verband weze nog opgemerkt dat de aandeelhouders van de NAM – Shell en 

ExxonMobil – ook de enige aandeelhouders zijn van de overige producenten in L-gas (de 

gemeenschappelijke onderneming BEB in Duitsland en ExxonMobil in Nederland). 

54. De sterke positie van NAM en haar aandeelhouders wordt nog versterkt doordat er 

geen aanzienlijke reserves L-gas zijn die nog niet worden geëxploiteerd. De gekende 

gasreserves in Nederland worden geschat op 1.700 miljard Nm3 (H-gas en L-gas) en er 

wordt geschat dat 330 miljard Nm3 nog moet worden ontdekt (H-gas en L-gas)30. De nog te 

ontdekken hoeveelheden gas vertegenwoordigen dus slechts 15% van de totale (gekende 

en nog te ontdekken) gasreserves in Nederland. Bovendien dient hierbij nog te worden 

opgemerkt dat het belangrijkste gedeelte van de onontgonnen reserven gesitueerd zijn in het 

Groningenveld31, en dus al uitsluitend toekomen aan de NAM. 

2.1.4.2 De markt van de groothandel in L-gas (Gasunie) 

55. De aardgasconcessie ‘Groningen’ van 30 mei 1963 staat de NAM tevens toe om op 

exclusieve wijze het gewonnen aardgas uit het Groningenveld te verkopen aan de 

groothandelaar Gasunie. Gasunie verkoopt dit L-gas verder aan binnen –en buitenlandse 

ondernemingen, en maakt de gerealiseerde winsten, na aftrek van de kosten voor Gasunie, 

hierna over aan de Maatschap Groningen. 

Als tegenprestatie voor de exclusieve overeenkomst is Gasunie verplicht om al het aardgas 

aan te kopen dat gewonnen werd uit de veel kleinere gasvelden op land en zee, en niet 

wordt verkocht aan andere ondernemingen (de zgn. ‘kleine velden-politiek’, nu vastgelegd in 

artikel 54 van de wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering 

van gas (hierna “Nederlandse gaswet))32. 

De structuur voor de productie en afzet van het Slochterengas, en de afzet van de in de 

kleine velden gewonnen aardgas wordt ook algemeen beschreven als “het Gasgebouw”. 

                                                 
29 Cijfers variëren, naargelang L en H-gas apart al dan niet samen worden gerekend. 
30 NAM - jaarverslag 2002 
31 World Gas Handbook, o.c. 
32 De afname van gas uit de kleine velden dient in principe te gebeuren onder redelijke 
voorwaarden en tegen betaling van een op marktconforme grondslag bepaalde vergoeding. 
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56. Ter rechtvaardiging van het Gasgebouw wordt beroep gedaan op de figuren van de 

diensten van algemeen economisch belang (artikel 54 van de Nederlandse gaswet spreekt 

van “planmatig beheer van voorkomens van gas, ter verzekering op lange termijn van een 

behoedzaam en rationeel gebruik van deze natuurlijke hulpbron”). 

57. Sinds 1996 heeft men de wettelijke keuzevrijheid om aardgas aan te kopen bij ofwel 

Gasunie, ofwel rechtstreeks bij de producenten die de kleine gasvelden exploiteren33. Het 

aan Gasunie toegekende exclusiviteitsrecht voor Slochterengas belemmert echter aanzienlijk 

de keuze voor de partijen die aardgas op de groothandelsmarkt willen aankopen. Het houdt 

dan ook een groot competitief voordeel in ten voordele van Gasunie. 

58. Ten eerste dient opgemerkt te worden dat de producenten die aanwezig zijn op de 

kleine velden meestal geen evenwaardig alternatief zijn voor Gasunie. De afname van gas 

uit de kleine velden is relatief vlak en biedt weinig flexibiliteit. Leveranciers of eindverbruikers 

die overeenkomsten sluiten met dergelijke gasproducenten zijn daarom verplicht om 

daarnaast te voorzien in flexibiliteitdiensten. 

Dankzij de Gasgebouw-constructie kan Gasunie daarentegen wel een volledig pakket 

inclusief flexibiliteit aanbieden, aangezien zij naast de kleine velden beschikt over het 

Groningenveld (met unieke mogelijkheden van flexibiliteit), en over een ondergrondse 

berging. In de praktijk blijft elke leverancier voor haar bevoorrading dan ook in min of in 

meerdere mate afhankelijk van Gasunie. 

59. Ten tweede heeft de aangeboden keuzemogelijkheid in de praktijk nooit een 

belangrijke rol gespeeld. Het aandeel van de rechtstreekse leveringsovereenkomsten met 

producenten uit de kleine velden blijft zeer beperkt. Eén van de belangrijkste oorzaken kan 

wellicht gevonden worden in de zgn. depletie-contracten, die de meeste producenten, 

omwille van de aantrekkelijke afnamevoorwaarden, sluiten met Gasunie34. Door deze 

contracten zijn de producenten namelijk gehouden om al het aardgas dat zij uit het betrokken 

veld (zullen) winnen, op exclusieve wijze door te verkopen aan Gasunie. 

60. Omwille van Gasunie’s nauwe belangen met de Nederlandse gasproductie, zijn het 

voornamelijk de buitenlandse ondernemingen die in Nederland de concurrentie aangaan met 

Gasunie (o.m. via de levering van Noors, Brits en Russisch aardgas). 

                                                 
33 De wettelijke keuzevrijheid bestaat niet voor de levering aan gebonden afnemers. De vorige 
situatie blijft voor hen nog gelden tot 1 juli 2004. 
34 VAN GELDER, J.W., “Producenten kunnen nauwelijks om Gasunie heen”, Profundo, April 
1999. 
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Het is belangrijk op te merken dat dit concurrerend aardgas van het H-gastype is. Voor de  

L-gasmarkt, speelt deze buitenlandse concurrentie slechts een rol, voor zover dit aardgas via 

de conversie-faciliteiten kan omgezet worden in L-gas. Aangezien de capaciteit voor de 

meeste van deze faciliteiten echter al toegewezen is aan Gasunie, en de faciliteiten sowieso 

beperkt zijn in aantal, blijft de L-gasmarkt vooralsnog relatief afgeschermd van concurrentie. 

Gasunie bezit dan ook nog steeds een dominante positie op de groothandelsmarkt voor  

L-gas. 

61. Het aandeelhouderschap van NAM en Gasunie in de markten voor de productie en 

groothandel van L-gas zijn bovendien sterk met elkaar verweven. Naast de Nederlandse 

Staat, zijn de ondernemingen Shell en Exxon de uiteindelijke aandeelhouders van zowel de 

ondernemingen NAM, de Maatschap Groningen en de N.V. Nederlandse Gasunie35. 

Figuur 2 : het Gasgebouw 
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35 Het weze hier ook opgemerkt dat Belgian Shell een minderheidsparticipatie aanhoudt in de 
Belgische groothandelaar Distrigas. 



62. Op 8 april 2002 deelde de Nederlandse Minister van Economische Zaken haar 

voorstel mee om Gasunie op te splitsen in twee fasen. In de eerste fase zou een juridische 

splitsing tot stand komen tussen het transport- en het handelsgedeelte van Gasunie. 

Gasunie zelf had op 1 januari 2002 al een organisatorische splitsing van de twee activiteiten 

doorgevoerd en deze ondergebracht in respectievelijk Gastransport Services en Gasunie 

Trade & Supply. 

In een tweede fase was gepland dat Gasunie Trade & Supply verder zou worden opgesplitst 

in twee ondernemingen, waarbij Shell en ExxonMobil ieder eigenaar zou worden van één 

handelsbedrijf. Volgens een recente mededeling van de Nederlandse minister van 

Economische Zaken werd de uitvoering van dit project evenwel sine die uitgesteld36. 

2.1.4.3 De markt van de groothandel van L-gas (doorverkopers) 

63. Ofschoon Gasunie technisch gezien als groothandelaar actief is op de markt, kan 

de onderneming niet gelijkgeschakeld worden met de overige groothandelaren in L-gas. 

Wegens de exclusieve banden met NAM, is Gasunie de eerste en vrijwel enigste instantie bij 

wie de groothandelaren L-gas kunnen aankopen37. De weinige groothandelaren die actief 

zijn op de markt zijn dan ook veeleer ondergeschikt aan Gasunie38. 

64. Distrigas en Gaz de France zijn momenteel de belangrijkste groothandelaren actief 

in België. In de mate dat o.a. vervoerskosten geen belemmering vormen, kunnen in principe 

ook andere groothandelaren van L-gas (zoals b.v. de Nederlandse ondernemingen Essent, 

Nuon of Eneco) Belgische kleinhandelaren beleveren. 

65. Naar aanleiding van de transacties ECS/Intercommunales verbond Distrigas zich 

ertoe om tot september 2006 L-gas aan te bieden aan geïnteresseerde marktspelers aan 

flexibele en niet-discriminerende voorwaarden.  

De door Distrigas aangegane gas release verbintenis geldt uitsluitend voor de belevering van 

de voordien gebonden afnemers, waarop de beslissingen van de Raad voor de Mededinging 

betrekking hadden. 
                                                 
36 Brief van mr. L.J. Brinkhorst, Minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer, 15 oktober 2003. 
37 Een andere mogelijkheid bestaat in het aankopen en converteren van H-gas in L-gas. Een 
dergelijke oplossing biedt echter te weinig flexibiliteit en vormt hierdoor geen volgaardig alternatief. In 
de praktijk zullen groothandelaren daarom steeds, op zijn minst ten dele, beroep moeten blijven doen 
op Gasunie. 
38 Het dient opgemerkt te worden dat een dergelijke conclusie uitsluitend geldt met betrekking tot 
de L-gasmarkt, en volgt uit de concessie tussen de NAM en Gasunie. In de H-gasmarkt is de toegang 
tot de productiemarkt vrij, en kunnen in principe alle groothandelaren op gelijke voet concurreren met 
Gasunie. 
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2.1.4.4 De markt van opslag van L-gas 

66. Volledigheidshalve vermelden we bij het overzicht van competitieve L-gasmarkten 

ook de markt voor de opslag van L-gas. Het bestaan van een markt voor gasopslag werd 

bevestigd door de Europese Commissie in haar beschikkingen Gaz de France/Preussag 

Energie39 en Exxon/Mobil40. 

67. In Nederland zijn er twee opslagplaatsen (in Norg en in Alkmaar) die specifiek zijn 

voorzien voor L-gas. De grootste van de twee (de Norg opslagplaats) wordt beheerd door de 

NAM. Het gebruik ervan is exclusief toegewezen aan Gasunie. De capaciteit van de Alkmaar 

faciliteit, beheerd door BP, is in beperkte mate toegankelijk voor derden41. 

In Frankrijk kunnen leveranciers gebruik maken van de opslagplaats voor L-gas in Gournay-

sur-Aronde. 

68. België kent geen speciale opslagplaatsen voor L-gas. De faciliteiten in Loenhout en 

Dudzele worden beide gebruikt voor hoogcalorisch aardgas. Voor de flexibiliteit van L-gas 

valt België daarom terug op line pack, de flexibiliteit aangeboden vanuit Nederland, of de 

opslagplaats in Gournay-sur-Aronde. 

2.1.4.5 De markt van de verkoop van L-gas aan eindafnemers 

69. In de voorbije jaren zijn nieuwe marktspelers toegetreden tot de markt voor de 

verkoop van L-gas aan eindafnemers. De momenteel belangrijkste leverancier van L-gas in 

België is Distrigas/Electrabel Customer Solutions. 

70.  Distrigas is de historische leverancier van L-gas in België (en vooralsnog de 

exclusieve leverancier voor de gebonden afnemers in Brussel en Wallonië). De feitelijke 

levering van het L-gas gebeurt hetzij door Distrigas zelf (grote, industriële verbruikers), hetzij 

door Electrabel Customer Solutions (overige afnemers)42. 

                                                 
39 Beschikking van de Europese Commissie, Zaak nr. COMP/M. 3086. 
40 Beschikking van de Europese Commissie, Zaak nr. IV/M. 1383. 
41 Op dit ogenblik wordt een project van stockage van L-gas in Nederland overwogen door de 
ondernemingen GTS, Nuon en Akzo Nobel. Daarnaast werd recent een nieuwe opslagfaciliteit voor L-
gas in Duitsland in gebruik genomen, dichtbij Bunde-Oude. Het belang van deze faciliteiten voor 
België, zeker in de nabije toekomst, is wellicht gering. 
42 Beide ondernemingen maken deel uit van de Suez groep, en worden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, gecontroleerd door Tractebel. 
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Distrigas/Electrabel Customer Solutions beschikt met een marktaandeel van iets onder de 

90% over een dominante positie op deze markt.43 De machtspositie van beide 

ondernemingen werd recentelijk bevestigd in een beslissing van de Belgische Raad voor de 

Mededinging44. 

2.2 De relevante geografische markt 

71. Dit hoofdstuk bespreekt de relevante geografische markt voor de productmarkten 

voor winning, groothandel en levering van L-gas aan eindafnemers. Verwijzingen naar 

landen dienen logischerwijze begrepen te worden als naar het L-gasnetwerk in het 

desbetreffende land. 

2.2.1 Productie van L-gas 

72. Zoals uit de tabel 1 blijkt, wordt er geen L-gas gewonnen in Europa buiten 

Nederland en Duitsland. Het gewonnen gas wordt vrijwel uitsluitend geleverd aan Gasunie in 

Nederland, en Shell en ExxonMobil in Duitsland. De relevante geografische markt voor de 

productie van L-gas dient dan ook beperkt te worden tot deze twee landen. 

2.2.2 Groothandel in L-gas (Gasunie) 

73. De in 1963 aan Gasunie toegekende concessie splitst de groothandelsmarkt voor 

L-gas effectief in twee verschillende niveau’s. De paragrafen 55 tot 65 bespraken Gasunie’s 

exclusieve banden met zowel de NAM als de overige gasproducenten. Gasunie levert dit  

L-gas aan verschillende leveringsbedrijven in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. 

Gasunie is verzekerd van de interconnectiecapaciteit via historische contracten. 

De relevante geografische markt van dit hogere gedeelte van de groothandelsmarkt strekt 

zich dan ook uit over Nederland, België en Frankrijk. 

                                                 
43 Zie persbericht van 23 januari 2004 uit De Tijd, “Marktaandeel Distrigas zakt onder 
90 procent”. Zie ook paragraaf 56 van de beschikking van de Europese Commissie, ECS/Sibelga, o.c. 
44 Zie persbericht van 7 juli 2003 van de Belgische Raad voor de Mededinging betreffende de 
voorwaarden en wijze van aanduiding van de standaard leverancier door de intercommunales 
Interest, IEH, Iveka, Imewo, Intergem, Iverlek, Igao en Gaselwest. 
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2.2.3 Groothandel in L-gas (doorverkopers) 

74. Op het lagere gedeelte van de groothandelsmarkt zijn Distrigas en Gaz de France 

de enige groothandelaars die momenteel actief zijn in België. De vraag dient echter gesteld 

te worden in hoeverre de mededingingsvoorwaarden voldoende homogeen zijn, zodat 

Nederland en eventueel ook Duitsland tot dezelfde Frans/Belgische markt horen. 

Verschillende factoren dienen hierbij in rekening te worden genomen. 

75. Ten eerste dient gewezen te worden op de afwezigheid van congestie op de 

Belgisch/Nederlandse grens. Technisch gezien is een ruimere markt dan ook mogelijk. 

76. Ten tweede dient opgemerkt te worden dat het Belgisch regelgevend kader geen 

struikelblok vormt voor een grensoverschrijdende handel in L-gas. Het L-gas kan immers 

geleverd worden aan de Belgisch-Nederlandse grens, zonder dat een federale of 

gewestelijke leveringsvergunning vereist is. 

77. Vervoerskosten zijn een volgende factor die in rekening moet genomen worden. 

Indien de groothandelaar rechtstreeks L-gas aankoopt bij Gasunie, vormen vervoerskosten 

in principe geen probleem – Distrigas koopt zijn L-gas immers aan op dezelfde manier. Op 

gelijkaardige wijze zouden Nederlandse groothandelaars een eventueel overschot aan 

geleverd maar niet gebruikt L-gas via Gastransport Services kunnen afzetten op de 

Belgische markt. 

78. Import van Duits L-gas daarentegen lijkt minder vanzelfsprekend, gelet op de 

vervoerskosten en de geringe beschikbaarheid van het Duitse L-gas (het merendeel van de 

productie is uitsluitend bestemd voor de binnenlandse markt). Slechts een kleine minderheid 

van het Duitse L-gas wordt zeer recent afgezet in Nederland. 

79. Naast een aankoop bij Gasunie, kan L-gas ook verkregen worden door conversie 

van H-gas via de Nederlandse conversiefaciliteiten. Zoals besproken werd in de 

paragrafen 37 tot 43 zijn de kosten voor het gebruik van de conversiefaciliteiten echter hoog. 

80. Langlopende contracten die zowel upstream als downstream de markt zijn 

afgesloten (tussen Gasunie en de Belgische en Nederlandse gashandelaars, of met de 

eindafnemers) kunnen eveneens een marktsegmenterend effect hebben. De CREG beschikt 

op dit ogenblik echter over onvoldoende informatie om hierover een definitief standpunt in te 

nemen. 
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81. Als voorlopige conclusie kan gesteld worden dat de relevante geografische markt 

op het lagere gedeelte van de groothandelsmarkt op zijn minst België en Frankrijk beslaat, 

maar wellicht dient verruimd te worden tot Nederland. 

2.2.4 Verkoop van L-gas aan eindafnemers 

82. De relevante geografische markt voor de levering van L-gas aan eindafnemers is 

nationaal. Enerzijds speelt het wetgevende kader – een combinatie van federale en 

gewestelijke wetgeving – een belangrijke rol. Zo worden niet alleen verschillende vereisten 

gesteld aan de leveringsbedrijven (b.v. inzake het verkrijgen van een leveringsvergunning), 

maar verloopt ook de openstelling van de elektriciteitsmarkt in de verschillende gewesten op 

een verschillend tempo. 

Anderzijds zijn de kennis van de lokale markt en de gebruiken essentieel. In de praktijk is de 

plaatselijke aanwezigheid van het leveringsbedrijf daarom noodzakelijk. Op dit ogenblik vindt 

er op dit marktniveau dan ook geen grensoverschrijdende handel plaats. Buitenlandse 

ondernemingen hebben alle verkoopsfilialen in België. 

De relevante geografische markt is voor deze redenen dan ook beperkt tot België. Ook de 

beslissingen van de Europese Commissie en de Belgische Raad voor de Mededinging 

spreken zich uit voor een louter Belgische markt45. 

3. KNELPUNTEN 

83. In de analyse van de verschillende marktdefinities werd reeds uitvoerig de aandacht 

gevestigd op de rigide structuur van de L-gasmarkt. Het huidige hoofdstuk zal bij een aantal 

van deze aspecten stilstaan, alsook de overige knelpunten beschrijven die een effectieve 

mededinging op de L-gasmarkt in de weg staan. 

                                                 
45 Zie voetnoten 13 en 14. 
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3.1 Productie 

84. Zoals beschreven in paragrafen 50 tot 65, is er hoofdzakelijk maar één producent 

(NAM) die de Belgische markt kan beleveren46. Het is duidelijk dat dit quasi-monopolie een 

competitief prijsbeleid in het gedrang kan brengen. De conversie–installaties vormen vrijwel 

het enige tegengewicht, aangezien zij de grenzen vastleggen waarbinnen NAM (samen met 

Gasunie) maximaal zijn prijzen kan bepalen (zie paragraaf 19)47. 

85. Gasunie’s exclusieve toegang tot het Slochterenveld maakt de mededinging op de 

markt nog kwetsbaarder. De Nederlandse wetgever zal wellicht artikel 86, § 2, van het  

EG-Verdrag inroepen ter verantwoording van Gasunie’s exclusieve recht op het 

Slochterengas. Een onderzoek van de noodzakelijkheid– en proportionaliteitseis, waaraan 

het aan Gasunie toegekende recht bijgevolg dient te voldoen, valt buiten het onderzoeksveld 

van deze studie. Desalniettemin betreurt de CREG het dat niet uitdrukkelijk werd uiteengezet 

waarom alleen Gasunie in staat is om het kleine veldenbeleid uit te voeren. Het zou in dit 

opzicht wenselijk zijn dat ook andere marktorganisaties zouden worden onderzocht. 

86. Tevens kunnen bedenkingen worden gemaakt bij de compatibiliteit van de zgn. 

depletie-contracten met het Europees mededingingsrecht. Het betreft hier immers exclusieve 

leveringsovereenkomsten die zijn afgesloten met een dominante afnemer, en die geldig zijn 

voor onbeperkte tijd. Hoewel ook hier mogelijk het argument van algemeen economisch 

belang zou kunnen worden ingeroepen, verhouden de overeenkomsten zich alvast moeilijk 

met de criteria voor exclusieve levering zoals beschreven in de richtsnoeren van de 

Europese Commissie inzake verticale beperkingen48. 

3.2 Groothandel 

87. Door de constructie van het Gasgebouw zijn de markten voor productie en 

groothandel van L-gas nauw met elkaar verweven. Gasleveranciers kunnen zich immers wel 

wenden tot kleinere producenten of gebruik maken van geconverteerd H-gas, maar, om te 

beschikken over de nodige flexibiliteit, blijft men in de praktijk eveneens steeds aangewezen 

op Gasunie. 

                                                 
46 De winning van L-gas in Duitsland gaat immers quasi integraal naar de Duitse markt. 
47 Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de meerderheid van de conversie-installaties in het 
bezit zijn van de N.V. Nederlandse Gasunie, die ook de L-gasprijs zet. 
48 Zie paragrafen 202 tot en met 214 van de Bekendmaking van de Commissie – Richtsnoeren 
inzake verticale beperkingen, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 13.10.2000, 
C 291/01. 
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Op dergelijke wijze ontstaan twee niveau’s van groothandel – aan de ene kant Gasunie die 

vrijwel uitsluitend toegang heeft tot de L-gasproducenten, en aan de andere kant 

groothandelaars die L-gas kopen van Gasunie en eventueel bijkomend H-gas converteren 

via de bestaande conversie-faciliteiten. 

88. Een verandering van deze situatie is in de nabije toekomst niet te verwachten. Door 

de specifieke marktstructuur en de eerder beperkte substitutiemogelijkheden, blijft de  

L-gasmarkt wellicht minder gevoelig voor concurrentie dan de H-gasmarkt. Ook het gevoerde 

prijsbeleid49 zal wellicht niet veranderen. 

89. De L-gasmarkt is namelijk zodanig gestructureerd, dat de huidige betrokken spelers 

meestal meer baat hebben bij een behoud van de huidige situatie dan bij een wijziging 

ervan. Zo bestaan er indicaties dat, door de constructie van het Gasgebouw, de  

NAM-partners een prijs voor L-gas kunnen vragen die zich boven de competitieve prijs 

bevindt, waardoor ze zeer lucratieve inkomsten kunnen verkrijgen, die voornamelijk 

gerealiseerd worden bij de verkoop van Slochterengas50. Omwille o.m. van de lage kosten 

voor het winnen van gas uit het Groningenveld, worden dergelijke inkomsten gerealiseerd 

zelfs bij een relatieve pariteit tussen H- en L-gas als verbruikskost voor de eindafnemer. 

90. Aangezien Gasunie eerst het aardgas dient te verkopen van de kleine velden 

vooraleer ze het het aardgas afkomstig uit het Groningenveld kan gebruiken, bestaat er 

voorts een bijzonder grote stimulans om het eigen L-gasmarktaandeel zo stabiel mogelijk te 

houden. Hoewel een prijsverhoging voor L-gas theoretisch mogelijk en financieel haalbaar is, 

kunnen door een verdere verhoging van de L-gasprijs en de hieropvolgende omschakeling 

van bepaalde afnemers naar H-gas, immers aantrekkelijke inkomsten verloren geraken. 

Een gelijkaardige redenering geldt trouwens eveneens voor Distrigas/Electrabel Customer 

Solutions in de lager gelegen markt voor de levering van L-gas aan eindconsumenten. 

Hoewel een prijsverhoging van L-gas theoretisch nog mogelijk is, dient Distrigas bijzondere 

inspanningen te verrichten om het deel van de industriële verbruikers dat van L naar H-gas 

omschakelt, te behouden in de meer competitieve H-gasmarkt. Een behoud van het status 

quo daarentegen biedt het voordeel dat men geen verbruikers verliest met een meer 

voorspelbaar afnameprofiel (de industriële consumenten). 

                                                 
49 Op dit ogenblik is de verbruikskost van H en L-gas voor de eindafnemer in min of meerdere 
mate op elkaar afgestemd. 
50 Zie voor een meer gedetailleerde bespreking van Gasunie’s prijsbeleid, CORELLJE, A.F. en 
ODELL, P.R., o.c. Zie ook de opmerkingen op p. 29 van het Brattle Group rapport “Wholesale gas 
competition in the Netherlands and implications for phase III customers” , juni 2003.
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3.3 Verkoop aan eindafnemers 

91. Zoals vermeld werd in paragraaf 5, bestaat de meerderheid van Belgische 

afnemers van L-gas uit residentiële klanten. Vorige marktstudies toonden reeds aan dat dit 

type afnemers relatief prijsongevoelig is en bijgevolg een beperkt omschakelingsgedrag 

vertoont. De kans bestaat daarom dat ook in de nabije toekomst de mededinging op de 

Belgische L-gasmarkt relatief beperkt blijft. 

92. Dit is echter volstrekt geen reden waarom de markt in de toekomst niet 

toetreedbaar zou moeten zijn voor andere marktspelers. Ook de niet-prijsgevoelige klant 

heeft immers recht op de mogelijke voordelen van de vrijmaking van de gasmarkt. Daarnaast 

dient opgemerkt te worden dat de markt ook industriële klanten telt, die meer prijsgevoelig 

zijn.  

93. De mogelijkheid voor geïnteresseerde ondernemingen om tot de markt toe te 

treden, mag in geen geval zonder enige objectieve rechtvaardigingsgrond worden 

belemmerd en dient zo veel als mogelijk gewaarborgd te worden. De maatregelen die de 

toegang tot de L-gasmarkt kunnen stimuleren, worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
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4. CONCLUSIE 

94. Vrijwel alle lagen van de L-gasmarkt zijn gekenmerkt door een bijzonder sterke 

concentratie, geringe effectieve mededinging, hoge toetredingsdrempels en, wat betreft het 

Gasgebouw, gemeenschappelijke aandeelhouders en belangen. 

Een dergelijk rigide marktstructuur stelt dan ook aanzienlijke problemen en uitdagingen voor 

het stimuleren van de mededinging en het doorgeven van de mogelijke voordelen van de 

liberalisering naar de consument toe. 

95. De boven beschreven kenmerken tonen ook aan dat een zo ruim mogelijke 

benadering van de L-gasmarkt(en) noodzakelijk is. Eventuele maatregelen die zouden 

genomen worden om de boven vermelde problemen te verhelpen, kunnen hun 

doeltreffendheid missen indien zij enkel de effectieve liberalisering van één marktsegment 

beogen. Het gevaar bestaat immers dat (dominante) ondernemingen die hoger op de markt 

gelegen zijn, de eventueel gerealiseerde prijsvoordelen op de lager gelegen, meer 

competitieve markt, naar zich toe zullen trekken. 

Opdat de eventueel gerealiseerde voordelen uiteindelijk ook zouden doorvloeien naar de 

eindconsument, dient de mededinging daarom gestimuleerd te worden op meerdere 

marktniveau’s. 

4.1 Productie/groothandel 

96. De belangrijkste oorzaken van de problemen die zich stellen op de Belgische  

L-gasmarkt, situeren zich in de hoger gelegen markt voor groothandel en productie van  

L-gas. 

97.  Omwille van de redenen uiteengezet in deze studie, is de CREG van oordeel dat 

het Gasgebouw een ernstige belemmering vormt voor de mededinging op de markt voor de 

groothandel en productie van L-gas. De in 1963 aan Gasunie toegekende concessie zorgde 

er immers niet alleen voor dat de markt voor de productie van L-gas tot op heden volledig 

afgesloten is voor marktspelers andere dan Gasunie, maar leidde er in de praktijk toe dat 

groothandelaars voor de levering van hun L-gas meestal erg afhankelijk zijn van Gasunie. 
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98. Deze structuur leidt tot grote rigiditeit en verstoort een effectieve mededinging op de 

L-gasmarkt. Een oplossing zou daarom moeten worden uitgewerkt die de principes van het 

kleine veldenbeleid respecteert, maar die tegelijk de marktdrempels weghaalt die 

veroorzaakt zijn door de constructie van het Gasgebouw. Zowel de productie- als de 

groothandelsmarkt dienen immers toegankelijk te zijn voor alle marktspelers.  

De hiervoor vereiste maatregelen vallen echter buiten de bevoegdheid van de CREG. Dit 

type initiatief valt in eerste instantie onder de bevoegdheid van de Nederlandse overheid. Bij 

afwezigheid van een geschikte regeling in Nederland kan de bevoegde Belgische overheid 

tussenkomen door een klacht in te dienen bij de Europese overheid.  

4.2 Groothandel 

99. Zoals reeds besproken werd in de paragrafen 55 tot 65, is ook de markt voor de 

groothandel van L-gas in aanzienlijke mate beïnvloed door het Gasgebouw. Een herziening 

van de aan Gasunie toegekende concessie is dan ook de belangrijkste maatregel die 

genomen moet worden om de mededinging op deze markt te vergroten. 

100. In bijkomende mate kan de markt liquider gemaakt worden door de conversie-

faciliteiten toegankelijker te maken voor alle marktspelers. Het grote nadeel bij de conversie-

faciliteiten is dat ze op onvoldoende wijze de flexibiliteit kunnen garanderen die nodig is voor 

de belevering van eindafnemers. De marktspelers blijven hierdoor afhankelijk van Gasunie 

omwille van diens toegang tot het flexibele Slochterengas. 

Een bredere toegang tot de conversie-faciliteiten (b.v. via het opleggen van quota) zal wel 

toelaten dat meerdere spelers in staat zullen zijn L-gas aan te bieden op 

groothandelsniveau.  

101. De kosten voor het gebruik van een conversie-faciliteit zouden eventueel kunnen 

verminderd worden door de kosten te socialiseren over de Belgische L-gasafnemers. Gelet 

op de beperkte Belgische conversie-capaciteit, lijkt een dergelijke optie voor de Belgische 

markt echter niet wenselijk. De kosten van L-gas zouden in een dergelijke hypothese voor 

alle L-gasafnemers toenemen, zonder dat er enige garantie is dat de aldus mogelijk 

vergrootte mededinging de energiecomponent in de prijs van L-gas in minstens evenredige 

mate zou drukken. 
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102. Wel is een efficiënter gebruik van de huidige conversie-installaties in Lillo en 

Loenhout te overwegen. Zo zou de bouw van een koelinstallatie toelaten dat deze faciliteiten 

gedurende het ganse jaar kunnen worden gebruikt. De haalbaarheid van een dergelijke 

investering dient nog verder onderzocht te worden. 

4.3 Verkoop aan eindafnemers 

103. De CREG acht het opleggen van een algemene gas release verplichting aan 

Distrigas/ECS niet gerechtvaardigd, ondanks het feit dat de markt grotendeels beheerst 

wordt door de historische marktspelers. 

Het louter houden van een groot marktaandeel is op zich immers geen reden om 

rechtstreeks in te grijpen in de markt. Bovendien zijn er meerdere alternatieven aanwezig om 

L-gas te verkrijgen op de Belgische markt (Gasunie, buitenlandse leveranciers die al dan niet 

reeds in België actief zijn, etc.). De CREG zal er wel nauwlettend op toezien dat geen 

artificiële belemmeringen worden gecreëerd door bepaalde marktspelers die de toegang tot 

de markt zouden verhinderen. 

De CREG merkt op dat nu reeds verschillende kleinhandelaren actief zijn in de gebieden 

waar kleinverbruikers van L-gas in aanmerking komen, zodat nu reeds een zekere 

mededinging bestaat. 

104. Wel dient hier verwezen te worden naar de gas release verplichtingen die de Raad 

voor de Mededinging aan Distrigas/ECS oplegde in haar beslissingen van 4 juli 2003. 

Deze gas release verplichtingen zijn enerzijds slechts een beperkte maatregel, in de mate 

dat ze enkel gelden voor een korte tijd (tot 2006) en voor een bepaald deel van de afnemers 

(klanten van de gemengde intercommunales die in aanmerking komen). 

Anderzijds dient gewezen te worden op het feit dat de aankoopvoorwaarden die zijn 

vastgelegd in de gas release verbintenis, flexibel en niet-discriminatoir zijn. Een dergelijke 

maatregel kan bijgevolg een positief effect hebben op de mededinging op deze markt. De 

aankoopprijs van het L-gas dient b.v., bij gelijke omstandigheden, overeen te komen met de 

aankoopprijs van ECS. Ook het financieel risico van de marktspelers blijft bij markttoetreding 

beperkt omwille van de afwezigheid van take-or-pay clausules in de gas release contracten. 

33/35 



De verbintenis biedt aldus de mogelijkheid aan geïnteresseerde leveranciers om op korte 

termijn voet aan de grond te krijgen op de Belgische retailmarkt, en kan bijgevolg leiden tot 

een gedeeltelijke openbreking van dit marktsegment. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

Jean-Paul PINON 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het directiecomité
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BIJLAGE : Advies van de algemene raad van 
de CREG 

1. De Algemene Raad heeft kennis genomen van de studie van het Directiecomité m.b.t. 
de markt voor L-gas  en keurt de belangrijkste analyses goed (in het bijzonder met 
betrekking tot de structuur van het zogenaamde “Gasgebouw” in het licht van het 
Europese mededingingsrecht).  

Hij heeft met bijzondere aandacht kennis genomen van de conclusies inzake de 
specificiteit van het laagcalorisch gas, waardoor concurrentie met hoogcalorisch 
aardgas virtueel uitgesloten is, aangezien beide producten geen valabele substituten 
zijn voor mekaar. De Algemene Raad is echter van mening dat hij over onvoldoende 
gegevens beschikt om de besluiten van de Studie te kunnen beoordelen. Bovendien 
vraagt hij, van zodra het mogelijk is,  om de impact te analyseren die het bestaande 
« gas release » programma op de marktwerking zal hebben (met name het effect op de 
prijzen en op de marktaandelen) en eventueel bijkomende concurrentiestimulerende 
maatregelen voor te stellen.   

2. De Algemene Raad is van oordeel dat de fysische conversie van H-gas naar L-gas 
door toevoeging van stikstof uit economisch en milieuoogpunt gezien niet efficiënt is, 
en alleen kan worden toegepast in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer 
de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt).  

3. De Algemene Raad erkent de voordelen van de bevoorrading met Slochteren-gas, 
onder meer de nabijheid van de exploitatie (en daardoor de voordelen inzake 
transportkost en de kleinere behoeften aan opslag en balancing-capaciteit) en de 
diversificatie van bevoorradingsbronnen (en daardoor de bevoorradingszekerheid).  
 
Anderzijds stelt de Algemene Raad vast dat de aanwezigheid van L-gas de 
concurrentie in de L-gas-zone belemmert, en dat de Nederlandse overheid in de 
toekomst bijkomende exportrestricties van L-gas dreigt op te leggen. Hierdoor stelt zich 
de vraag of België niet nu reeds dient te overwegen (geleidelijk) de import van L-gas af 
te bouwen en in ons land volledig over te schakelen naar hoogcalorisch gas. De Raad 
nodigt het Directiecomité dan ook uit een studie uit te voeren naar een dergelijk 
scenario, daarbij rekening houdend met  

a. de economische en technische gevolgen van een dergelijke overgang (onder 
meer inzake infrastructuur, investeringen en opslagcapaciteit);  

b. de impact op de bevoorradingszekerheid: 

c. de gevolgen voor de prijs en overgangskosten voor de verbruikers in de huidige 
L-gas-zone in functie van de verschillende scenario’s en rekening houdend met 
de contractuele termijnen; 

d. de voorbereidingsperiode die voor een dergelijke overgang noodzakelijk zou zijn 
door er alle kosten van de verschillende scenario’s in op te nemen. 

Brussel, 16 juni 2004 
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