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ADVIES 

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

ontving op 17 april een brief van de Staatssecretaris voor Energie, daterend van 12 april 2000 

met het verzoek om tegen ten laatste 5 mei 2000 een advies uit te brengen over het ritme van 

de liberalisering van de gasmarkt. 

 

Op 5 april 2000 nam de Ministerraad een reeks maatregelen aan met het oog op de versnelling 

van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De Regering besloot onder meer om de 

Staatssecretaris voor Energie te belasten met het vragen van het advies van de CREG (en een 

reeks andere organismen) over het ritme van de liberalisering van de gasmarkt en met het 

voorleggen van een nota aan de Regering vóór 1 juni 2000. 

 

De termijn voor het uitbrengen van het advies is heel kort: dertien werkdagen. Hij valt bovendien 

in een verlofperiode waarin talrijke gesprekspartners moeilijker bereikbaar zijn. Het is dan ook 

onmogelijk om de analyse met de gewenste diepgang te verwezenlijken. 

 

In normale omstandigheden consulteert de CREG de actoren van de markt voor ze een definitief 

advies uitbrengt. Wat niet gebeurde voor onderhavig advies, omdat de termijnen het niet 

toelieten en omdat de Staatssecretaris door de Regering belast werd om zelf de belangrijkste 

actoren van de markt te consulteren. 

 

 

Verslag van de expertengroep 
 

Het besluit van de Regering werd voorbereid door een werkgroep van deskundigen inzake de 

liberalisering van de elektriciteitssector, onder leiding van de heer E. De Keuleneer. In uitvoering 

van het besluit van de Ministerraad van 2 september 1999 diende deze groep op 15 december 

1999 een verslag met aanbevelingen in.  

 

Hoewel deze groep meer bepaald belast was met het onderzoek naar de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt, besteedde hij een hoofdstuk van zijn verslag aan de gassector, dat we hier 

overnemen: 
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“De gasproblematiek is belangrijk omdat in meerdere opzichten de problemen inzake netbeheer 
en belangenconflicten tussen de functies van netbeheerder en van leverancier identiek zijn aan 
die in de elektriciteitssector. Algemeen gezien is de opdracht van de Groep van Experten niet 
betrokken bij de gasproblematiek. Niettemin is de toegang, onder goede voorwaarden, tot 
gasleveringen van groot belang voor zelfopwekkers en WKK-producenten, en is dit zelfs 
essentieel voor hun concurrentievermogen. 
 
De Europese richtlijn (dir. 98/30/EG dd. 22/06/1998) legt geen scheiding van de functies op om 
het feit dat de lidstaten hierover tot geen akkoord gekomen zijn. Ze bepaalt evenwel de toegang 
van derden tot het net en de niet-discriminerende behandeling van alle gebruikers zonder 
overdracht van gevoelige commerciële informatie. Ze eist bovendien de transparantie van de 
boekhouding en van de kosten. 
 
Het zal in het algemeen voor een lidstaat niet gemakkelijk zijn om de richtlijn door de 
ondernemingen van de sector te doen naleven indien de onafhankelijkheid van het net niet 
voldoende bereikt werd. Dit is bijzonder belangrijk in België omdat de voorgeschiedenis van de 
kostencontrole op het vlak van het gas gelijk is aan de voorgeschiedenis van de kostencontrole op 
het vlak van de elektriciteit, waarbij het controleorgaan hetzelfde is.  
 
Dit stelt een probleem dat in België nog intenser is doordat, wegens financiële deelnames, de 
producenten van elektriciteit in België kunnen tussenkomen in het beheer van het transmissienet 
en van het distributienet. Bovendien vormt de gasdoorvoer een belangrijke activiteit in België. Dit 
probleem verdient dus zeker een gedachtewisseling over : 
 
De toegang van derden tot het gastransportnet. De invoering van de toegang van derden tot het 
net tegen een gereglementeerd en gepubliceerd tarief zou moeten onderzocht worden. 
 
De kostencontrole van het gastransport. De principes geldig voor de kostencontrole op het vlak 
van de elektriciteit zouden moeten toegepast worden. De controle van de doorvoeractiviteit is 
bijzonder belangrijk om kruissubsidies te vermijden. 
 
De eventuele noodzaak om in een juridische scheiding en de onafhankelijkheid van het 
gastransportnet te voorzien, om beide hierboven vermelde doelstellingen zo goed mogelijk te 
bereiken. 
 

 De groep van Experten doet de volgende aanbevelingen : 
- er over waken dat de producenten die kwalitatieve WKK-installaties uitbaten, voor hun aankopen 
van gas onmiddellijk in aanmerking komen, ongeacht hun aardgasverbruik;  
- een specifieke analyseprocedure instellen voor de gasmarkt, meer in bijzonder voor de 
problematiek van niet-discriminerende nettoegang en van de kostencontrole (zoals voor de 
elektriciteit); 
- in de onmiddellijke toekomst de noodzakelijke maatregelen treffen om de maatschappij Gazelec, 
die in 1994 opgericht werd en belast werd met de bescherming van de belangen van de 
zelfopwekkers en de onafhankelijke WKK-producenten, te activeren en onafhankelijk te maken. 
- in de onmiddellijke toekomst door de Regeringscommissarissen laten gebruik maken van de  
"golden share" die de Regering in Distrigas bezit, om ervoor te zorgen dat een verandering in de 
organisatie of het aandeelhouderschap van Distrigas,de bekrachtiging van de onafhankelijkheid 
van het gastransportnet niet verder bemoeilijkt, voor zover dat de analyseprocedure deze 
bekrachtiging zou aanbevelen.” 

 

Bepaalde punten van dit verslag hebben niet specifiek betrekking op het “ritme van de 

liberalisering” van de gasmarkt en worden daarom niet geanalyseerd in ons advies.  
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Wat betreft de controle van de prijs, van de kruissubsidies en van de transparantie van de 

rekeningen, zijn de wettelijke basissen gelegd1. Het volstaat om deze toe te passen. 

 

 

Jongste internationaal akkoord 
 

Op zijn bijeenkomst op 23 en 24 maart 2000 in Lissabon drukte de Europese Raad de wens uit 

om de liberalisering van de gasmarkt te versnellen. De conclusies van het voorzitterschap 

vermelden onder nummers 16 en 17 (eigen vertaling2): 

 
"16. Er moet hard gewerkt worden om de interne markt in bepaalde sectoren af te ronden (…). 
Het is bovendien belangrijk om correcte en uniform toegepaste regels inzake concurrentie en 
Staatshulp te hebben om de zakenwereld toe te laten zich op gelijke voet te ontwikkelen en te 
werken op de interne markt.  
17. De Europese Raad verzoekt de Commissie, de Raad en de Lidstaten elk in het kader van zijn 
bevoegdheid om: 
- (…) 
de liberalisering in sectoren als gas, elektriciteit, postdiensten en vervoer te versnellen. (…) Het is 
de bedoeling om tot een volledig operationele interne markt te komen in deze sectoren; op de 
volgende lentevergadering zal de Europese Raad de bereikte vooruitgang evalueren op basis van 
een verslag van de Commissie en van gepaste voorstellen. 
(…)." 

 

 
 

                                                
1 Artikelen 15/12 en 15/16, § 1, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd door de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. 
2 Hierna wordt de originele (Engelse) tekst van de nummers 16 en 17 weergegeven: 

“16. Rapid work is required in order to complete the internal market in certain sectors and to 
improve under-performance in others in order to ensure the interests of business and consumers. 
An effective framework for ongoing review and improvement, based on the Internal Market 
Strategy endorsed by the Helsinki European Council, is also essential if the full benefits of market 
liberalisering are to be reaped. Moreover, fair and uniformly applied competition and state aid 
rules are essential for ensuring that businesses can thrive and operate effectively on a level 
playing field in the internal market.  
17. The European Council accordingly asks the Commission, the Council and the Member States, 
each in accordance with their respective powers: 
• to set out by the end of 2000 a strategy for the removal of barriers to services; 
• to speed up liberalisation in areas such as gas, electricity, postal services and transport. 

Similarly, regarding the use and management of airspace, the Council asks the Commission 
to put forward its proposals as soon as possible. The aim is to achieve a fully operational 
internal market in these areas; the European Council will assess progress achieved when it 
meets next Spring on the basis of a Commission report and appropriate proposals; 

• (...). 
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I. DE CONTEXT VAN DE MARKT 

 

A. Europese vergelijking 
 

(i) Internationale prijsvergelijking 

 

1. De gasprijzen in België benaderen het gemiddelde van de buurlanden. De producerende 

landen (Nederland en het Verenigd Koninkrijk) hebben traditioneel lagere prijzen dan de 

Belgische prijzen. Sinds 1999 zakten de Franse prijzen voor residentiële afnemers evenwel ook 

onder het Belgische peil.  

 

 

 

PPRRIIJJSS  VVAANN  AAAARRDDGGAASS  VVOOOORR  RREESSIIDDEENNTTIIËËLLEE  AAFFNNEEMMEERRSS  

BB
EE FF

  //   
GG

JJ   

220
260
300
340
380
420
460
500
540
580
620

Ja
n-98

Mar-
98

May
-98

Ju
l-9

8

Sep
-98

Nov-9
8

Ja
n-99

Mar-
99

May
-99

Ju
l-9

9

Sep
-99

Nov-9
9

Ja
n-00

Mar-
00

België Frankrijk Italië
Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk
Spanje

220
260
300
340
380
420
460
500
540
580
620

Ja
n-98

Mar-
98

May
-98

Ju
l-9

8

Sep
-98

Nov-9
8

Ja
n-99

Mar-
99

May
-99

Ju
l-9

9

Sep
-99

Nov-9
9

Ja
n-00

Mar-
00

België Frankrijk Italië
Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk
Spanje

Residentiële afnemers = 77 GJ/jaar 
De prijzen zijn berekend taks inbegrepen 
Bron : Distrigas 



6/38 

(ii) Omzetting van de Europese Richtlijn  

 

2. De meeste wetten die de Richtlijn 98/30/CE van het Europees Parlement en van de 

Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

aardgas (verder: ‘de Europese Richtlijn 98/30/CE’) in nationaal recht van de Lidstaten omzetten, 

zijn nog niet goedgekeurd of werden in de loop van de voorbije maanden goedgekeurd. Het is 

bijgevolg moeilijk om een werkelijk up-to-date stand van zaken te krijgen. De informatie in 

onderstaande tabel kan bijgevolg onvolledig of voorbijgestreefd zijn omwille van recente 

ontwikkelingen. De vergelijkende tabel werd vertaald uit een werkdocument van de Europese 

Commissie, DG TREN/A2. We geven eerst volgende samenvatting van deze tabel. 

 

 

(a) Omzetting van de Richtlijn in nationaal recht 
 

De gasmarkt is reeds enkele jaren geliberaliseerd in het Verenigd Koninkrijk. Spanje is het 

tweede land dat de Richtlijn heeft omgezet (1999). België is het derde land waarin de wet 

goedgekeurd werd, maar er moeten verschillende koninklijke besluiten genomen worden vóór de 

liberalisering effectief is. België is zich aan het laten inhalen. Er weze eraan herinnerd dat 

omzetting van de Richtlijn niet gelijk staat aan liberalisering: tussen beide kan er enige tijd 

verlopen. 

 

 

(b) Toegangsstelsel tot het net 
 

Negen landen van de Europese Unie op vijftien kozen of denken eraan te kiezen voor de 

gereguleerde toegang van derden tot het net (R.T.P.A.). Er bestaan bepaalde gemengde 

stelsels. Denemarken en Nederland denken aan de onderhandelde toegang tot het vervoernet 

en aan de gereguleerde toegang tot het distributienet. 
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(c) In aanmerking komende afnemers 
 

In bepaalde landen komen reeds alle afnemers in aanmerking: het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland. In de meeste landen komen de elektriciteitsproducenten onmiddellijk in aanmerking. 

De meeste landen gaan sneller dan de minima die de Richtlijn oplegt. 

 

Er zijn niet veel landen die beroep doen op artikel 18, § 5, van de Richtlijn 98/30/EG om de 

drempel om in aanmerking te komen op te trekken: met name Denemarken en Frankrijk. Door 

de consumenten van meer dan 25 miljoen m3/jaar in aanmerking te laten komen, zou de 

marktopenstelling in Denemarken meer dan 30% bedragen. Denemarken wil de drempel om in 

aanmerking te komen optrekken tot 40-45 miljoen m3/jaar met dien verstande dat de 

marktopenstelling nog steeds hoger blijft dan 30%.  

 

 

(d) Marktopenstellingsgraad 
 

Onderstaande tabel toont aan dat de wettelijke kalender voor marktopenstelling in België veel 

trager is dan het Europese gemiddelde. Volgens de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten (hierna: ‘de gaswet’) zal België in 2000 een marktopenstelling van 47% 

bereiken, tegenover 78% op Europees niveau. België bevindt zich tussen omvangrijke buren die 

de markt reeds voor 100% hebben vrijgemaakt (het Verenigd Koninkrijk, Duitsland) en Frankrijk 

dat zich aan het minimum houdt dat wordt opgelegd door de Europese Richtlijn 98/30/EG. 
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(e) Scheiding van de vervoeractiviteit 
 

Alle landen leggen ten minste de boekhoudkundige unbundling op, zoals voorzien in artikel 13, 

§ 3, van de Richtlijn. De meeste landen voorzien bovendien in een reeks voorzorgsmaatregelen 

zodat de vervoeractiviteit binnen een verticaal geïntegreerd bedrijf met een afdoende 

operationele scheiding werkt. Deze reglementaire maatregel noemt men de ‘Chinese wall’. 

 

Enkele landen hebben reeds een juridische scheiding van de vervoeractiviteit opgelegd: het 

Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. Ierland overweegt hetzelfde te doen. 

(1) Gewogen gemiddelde gebaseerd op cijfers van EUROSTAT betreffende het totaal gasverbruik in 1998.
    De marktopenstellingsgraden zijn berekend op basis van de meest recente informatie verstrekt door de Lidstaten. In
    voorkomend geval is de optie van enkele Lidstaten om de openstellingsgraad te reduceren ten einde een maximum
   niet te overschrijden, in aanmerking genomen.
    Voor Griekenland werd een minimale openstelling van 33%  in aanmerking genomen voor jaar 2008 en "daarna".

Bron : Europese Commissie, DG TREN/A2, 14/4/2000,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Oos
ten

rijk

Den
em

ark
en

Fran
kri

jk

Finl
an

d

Duit
sla

nd

Grie
ke

nla
nd

Ier
lan

d

Lu
xe

mbu
rg

Ned
erl

an
d

Port
ug

al

Spa
nje

Zwed
en UK

EU-15
 (1

)

Eu
ro

pe
se

 g
as

m
ar

kt
op

en
st

el
lin

g

2000 2008



9/38 

(f) Bekendmaking van de toegangsvoorwaarden 
 

Bij het stelsel van gereguleerde toegang liggen de bekendgemaakte tarieven vast. In het stelsel 

van onderhandelde toegang tot het net worden hetzij indicatieve tarieven, hetzij maximum-

tarieven bekendgemaakt. 

 

 
(g) Reguleringsorgaan 
 

Met uitzondering van de landen die blijven bij controle door de administratie van de mededinging 

(Duitsland, Denemarken en Zweden), creëren alle landen een onafhankelijk reguleringsorgaan. 

 

 

(h) Openbare dienstverplichtingen 
 

Meerdere landen, zoals Duitsland en Zweden, maken geen gewag van enige openbare 

dienstverplichting. Verschillende landen leggen een vorm van universele dienstverplichting op: 

verplichting om ook de kleine afnemers tegen redelijke kosten aan te sluiten. In dit staidum 

voorzien weinige landen verplichtingen qua voorzieningszekerheid. 

 

 

 

 

TABEL: OMZETTING VAN DE RICHTLIJN GAS – SAMENVATTING  

De diensten van de Europese Commissie, DG TREN/A2 hebben onderstaande tabel opgesteld 
op basis van de informatie, ontvangen tijdens de vergaderingen van de Opvolgingsgroep en 
tijdens de bezoeken aan de Lidstaten. 
 
TPA = toegang van derden tot het net 
Mm3/j = miljoen kubieke meter per jaar  
ODV = openbare dienstverplichti 
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 Omzetting verwacht op: Toegangssysteem In aanmerking komende afnemers 
Oostenrijk Wetsontwerp voorgelegd aan het 

Parlement op 28 maart 2000. 
RTPA. 
 

Augustus 2000: Energieproducenten + 
eindgebruikers > 25 Mm3/j. Vanaf 10 
augustus 2002: alle eindafnemers en 
gasondernemingen. 

België Wet aangenomen op 29/4/1999. 
Koninklijke besluiten in voorbereiding 
(vergunningen, gedragscode, ODV, 
commerciële voorwaarden) 

NTPA. 1999 >25 Mm3 
2003 >15 Mm3 
2006 >5 Mm3 
Distributie    (33% van de behoeften) 
2010 > allen 

Denemarken 1 juli 2000. 
Wetsontwerp voorgelegd aan het 
Parlement op 29 maart 2000. 

NTPA voor het vervoer.  
RTPA voor de distributie. 

DK wil het “plafond" gebruiken dat wordt 
toegelaten in art. 18, § 5, van de Richtlijn 
en de drempel om in aanmerking te komen 
optrekken tot 40-45 Mm3/j. 

Finland Ontwerp gaswet wordt besproken in 
het Parlement. Mogelijke aanvaarding 
eind mei 2000 en inwerkingtreding op 
1 augustus 2000. 

RTPA. 
 

2000 ≥ 5 Mm3 
Kleinhandelaars en grote industrieën 
kunnen onderling zaken doen (“after 
markets”) 

Frankrijk Wetsontwerp, aanvaarding door de 
Regering voorzien in mei/juni 2000 en 
vervolgens verwijzing naar het 
Parlement. 

Gemengd – maar RTPA. 
Regulerende instantie kan in 
alle gevallen van toegang 
optreden. 

Maximale drempel in 2000: 25 Mm3. 
Verdelers en elektriciteitsproducenten 
komen ook in aanmerking. Mogelijke be-
perkingen voor warmtekrachtproducenten. 

Duitsland Wet op de energie-industrie van 
29/4/98 zal worden aangepast aan de 
Richtlijn en dit voor 10 augustus 2000. 

NTPA. De nieuwe wet moet 
het specifiek recht op TPA 
expliciteren. 

Allen – geen drempel. 
 

Griekenland Voor 10 augustus 2000. Groeimarkt, 
meer dan 75% hangt af van één niet-
Europese leverancier; geen 
aansluiting op het Europees net. 

Nog niet beslist.  
 

Nog niet beslist. Griekenland kan een 
afwijking toepassen. 
 

Ierland Ten laatste op 10 augustus 2000. TPA 
reeds mogelijk maar nog niet gebruikt. 

RTPA. 
 

Zoals in de Richtlijn 
(elektriciteitsproducenten + afnemers > 25 
Mm3/j) 

Italië Ontwerp van besluit door de Regering 
goedgekeurd op 14 februari 2000. 
Aanvaarding verwacht voor 22 mei 
2000. 

RTPA voor allen, opslag en 
LNG inbegrepen. 

Vanaf het begin: alle energieproducenten, 
verdelers en industrieën >200.000 Mm3/j. 
1 januari 2003: allen. 

Luxemburg Ontwerp gaswet verwacht begin 
april 2000 voor inwerkingtreding ten 
laatste op 10 augustus 2000. 

RTPA overwogen. Drempel van 15 Mm3/j overwogen voor de 
industrie. Criteria om in aanmerking te 
komen worden nog besproken 

Nederland Gaswet verwacht voor inwerking-
treding in juli 2000 (goedgekeurd in 2e 
Kamer, nu in 1ste Kamer). 

NTPA maar onderworpen 
aan reglementaire controle. 
RTPA voor de distributie (< 
170,000 m3) 

2000: 10 Mm3 
2002: 1 Mm3 
2004: allen  
Drempel voor warmtekrachtkoppeling 

Portugal Ten laatste op 10 augustus 2000. Nog niet beslist. Nog niet beslist. 

Spanje Wet koolwaterstoffen bekendgemaakt 
op 8 oktober 1998. Koninklijk decreet 
van 16 april 1999. Nog enkele 
besluiten aan te nemen. 

RTPA. 1998: 20 Mm3 
1999: 10 Mm3 
2000: 5 Mm3 
2003: 3 Mm3 
2008: allen 

Zweden Ten laatste op 10 augustus 2000. 
Wetsontwerp voorgelegd aan het 
Parlement op 30 maart 2000. 

RTPA. 2000: 25 Mm3+ elektriciteitsproducenten + 
gasverdelers. 
1 januari 2006: allen 

Verenigd 
Koninkrijk 

Gasmarkt reeds volledig opengesteld. 
Bijkomende wetgeving kan volgen 
indien nodig. 

RTPA Sinds mei 1998: allen behalve: 
(i) beperkt aantal consumenten in de privé-
netten 
(ii) Noord-Ierland  
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 Marktopenstelling: 
% en timing 

Geplande scheiding  
 

Bekendmaking van de geplande 
toegangsvoorwaarden  

Oostenrijk 2000:49% 
2002: 100% (onderworpen 
aan de reciprociteit). 

Boekhoudkundige scheiding conform de 
Richtlijn – maar onafhankelijke 
netoperator. 

Algemene toegangsvoorwaarden, 
prijsstructuren en –elementen. 

België 1999: 47% 
2010:100% 

Boekhoudkundige scheiding. ‘Chinese 
wall’ te controleren door de 
reguleringsinstantie. 

Indicatieve tarieven + gedragscode  

Denemarken 2000: 30% 
2003: 38% 
2008: 43% 

Boekhoudkundige scheiding.  
Administratieve procedures om de 
‘Chinese wall’ te waarborgen. 

Postzegel voor de distributie.  
Belangrijkste commerciële 
voorwaarden voor het vervoer. 

Finland 90% van de markt 
(= potentieel max.). 

Boekhoudkundige scheiding. Bekendgemaakte 
gereglementeerde tarieven. 

Frankrijk Ten minste 20% in 
augustus 2000 ; 
vermeerderd tot ten minste 
33% in 2008. 

Boekhoudkundige scheiding plus 
‘Chinese wall’ procedures om de 
vertrouwelijkheid te waarborgen. 

Bekendmaking van de voorwaarden 
en standaardtarieven. 

Duitsland 100% (enkel onderworpen 
aan de  reciprociteit). 

Boekhoudkundige scheiding. Bekendmaking van de belangrijkste 
commerciële voorwaarden, 
besproken onder de ‘Verbände-
vereinbarung’ (midden 2000). 

Griekenland Nog niet beslist. 
Griekenland kan de 
afwijking toepassen. 

Distributie wordt geprivatiseerd i.e. 
gescheiden van DEPA. 
 

Nog niet beslist. 

Ierland 1999: 75% Boekhoudkundige scheiding. Overweegt 
wettelijke scheiding van het vervoer en 
de levering. BGE wordt omgezet in 
openbare eenheid. 

Toegangsprijzen tot het vervoer 
worden bekendgemaakt conform de 
Richtlijn van de Regering. 
Operationele code is gefinaliseerd. 

Italië 2000: 96% 
2003: 00% 

Boekhoudkundige scheiding. 
Wettelijke scheiding van vervoer en 
distributie (overgangsperiode voor kleine 
verdelers) 
Opslag inbegrepen in het vervoer met 
scheiding van het management.  

Tarieven en andere 
toegangsvoorwaarden tot de 
verschillende delen van het 
gassysteem worden opgesteld door 
de regulator en bekendgemaakt. 

Luxemburg 51% mogelijk vanaf 
augustus 2000. Kan meer 
zijn. 

Boekhoudkundige scheiding. Bekendmaking van de tarieven. 

Nederland 2000: 45% 
2002: 51% 
2004: 100% 

Wettelijke scheiding op het niveau van 
de distributie. Boekhoudkundige 
scheiding op het niveau van het vervoer 
(herzien binnen 2 jaar). ‘Chinese wall’. 

Indicatieve tarieven en regels voor 
vervoer en aanvullende diensten. 
 

Portugal Nog niet beslist. Nog niet beslist. Nog niet beslist. 
Spanje 2000: 67% 

2003: 73% 
2008: 100% 
Meerdere nieuwe 
leveranciers toegelaten. 

Wettelijke en boekhoudkundige 
scheiding. 

Bekendmaking van de maximum-
tarieven. 

Zweden 2000: 47% 
2006: 100% 

Boekhoudkundige scheiding. Bekendmaking van de tarieven. 

Verenigd 
Koninkrijk 

In principe 100% Volledige scheiding van het gasvervoer 
en de gaslevering voor quasi de 
volledige gasmarkt. 

Bekendmaking van de tarieven. 
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 Regulator 
Geplande instantie voor het 

regelen van geschillen 

Openbare dienstverplichtingen 
(ODV) 

Andere onderwerpen– inclusief 
de toegang tot de opslag. 

Oostenrijk Onafhankelijke regulator gepland. Aansluitingsverplichting (levering 
indien toegang wordt geweigerd). 

Toegang tot de opslag niet 
gedefinieerd. 

België Commissie voor de regulering van 
de elektriciteit en van het gas. 
Directeurs benoemd in januari 
2000. 

ODV-regels overwogen voor de 
kwaliteit van het gas, de veiligheid 
en de zekerheid. 

Reciprociteitsclausule. 

Denemarken Inspectie van de energie 
(bijgestaan door het Agentschap 
voor energie + Agentschap voor 
de concurrentie). 

Aansluiting, veiligheid, 
balancering, R&D en zekerheid 
ODV 

Toegang tot de opslag indien 
nodig. Gassector in volle 
herstructurering.  

Finland De regulator van de 
elektriciteitsmarkt controleert ook 
de gasmarkt en wordt de Instantie 
van de Energiemarkt. 

Plicht om tenminste de 
aangesloten afnemers te leveren. 

Door het gebrek aan interconnec-
ties met andere Lidstaten: geen 
geplande concurrentie op de 
groothandelsmarkt 

Frankrijk Gemeenschappelijke regulator 
voor het gas en de elektriciteit 
voorzien. 

ODV voor de prijzen; veiligheid en 
diversificatie van levering, opslag, 
interconnectoren, enz. 

Toegang tot de opslag onder-
worpen aan de concurrentiewet en 
bepaalde prioriteiten. Concessies 
van het net moeten in 
vergunningen worden omgezet. 

Duitsland Kartellamt wordt de instantie voor 
de regeling van geschillen.  

Geen ODV gepland. 
 

Reciprociteitsregel voorzien.Opslag 
beschouwd als deel van het net. 
Toegang indien nodig voor een 
doeltreffende toegang. 

Griekenland De regulator voor energie (voor 
gas en elektriciteit en ook voor 
andere sectoren) opgericht bij wet 
27/3/99.  

Nog niet beslist. Op korte termijn worden de 
gasverdelers geprivatiseerd. 
Toelatingsprocedure bestaat. 

Ierland Mogelijkheid om een nieuwe 
energie reguleringsorgaan op te 
richten voor elektriciteit en gas. 
Model moet nog worden bepaald. 

Nog niet beslist. Geen beperking op de aanleg van 
pipelines: enkel onderworpen aan 
veiligheids- en technische normen. 
Verschillende nieuwe leverings-
opties. 

Italië ‘Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas’ is de regulator en behandelt 
geschillen. Enkele bevoegdheden 
voor de anti-trustinstantie. 

Verplichte aansluiting tot het net 
en modulatie van de levering en 
de opslag. 

Stimuleren van nieuwe opslagmo-
gelijkheden; Vergunning voor de
invoer van niet-Europees gas; 
Reciprociteitsclausule. 

Luxemburg Een regulator voor telecom, gas 
en elektriciteit. 

ODV voor voorzieningszekerheid 
en milieubescherming. 

Reciprociteitsclausule 
waarschijnlijk. 
Geen opslag. 

Nederland De regulator voor elektriciteit wordt 
de regulator voor energie (gas en 
elektriciteit), onderworpen aan de 
Instantie voor Concurrentie. 

ODV voor de levering aan 
gebonden klanten en kleine 
afnemers (< 170.000 m3), 
energiebehoud, duurzaamheid en 
beheer van de kleine velden. 

Reciprociteitsclausule als optie. 
Toegang tot de opslag van de drie 
dominerende onderneming op het 
Nederlandse grondgebied. 

Portugal Onafhankelijke regulator voor gas. Nog niet beslist. LNG-terminal overwogen. 
Spanje Nationale Energiecommissie voor 

de regulering van gas, olie en 
elektriciteit. 

Gas wordt beschouwd als een 
activiteit in het belang van de 
algemene economie. 

Voorzieningszekerheid. 

Zweden Nationaal Energiebestuur wordt de 
regulator en behandelt alle 
geschillen. 

Geen ODV voorzien. 
 

Weinig infrastructuur. 
Reciprociteit wordt gecontroleerd. 

Verenigd 
Koninkrijk 

Regulator van gas (OFGAS) 
gefusioneerd in één enkele 
regulator elektriciteit en gas 
(OFGEM) 

Specifieke verplichtingen omgezet 
in de wetgeving over de 
vergunningen en de Code van het 
net  

Hervorming van de regels van de 
gashandel. Opslag en meting 
gescheiden. Opslagvermogen per 
opbod verkocht. 
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B. Belemmeringen van de liberalisering 
 

(i) Het gebrek aan harmonisatie3 

 

3. Gezien de belangrijke rol die de grensoverschrijdende gasuitwisselingen bij de 

openstelling van de markt zullen spelen, herhaalt de Europese Commissie enkele technische en 

commerciële aspecten die een probleem kunnen vormen voor de uitwisselingen op de interne 

markt: 

 

 toegang tot pijpleidingen met verschillende kwaliteiten van gas en publicatie van de 

bandbreedte van technisch compatibele gaskwaliteiten; 

 publicatie van de door de netwerkbeheerder aangeboden ondersteunende diensten 

en hun tarieven; 

 odorisatie in vervoer- en distributienetten die de uitwisseling van aardgas en de 

interoperabiliteit van de gasnetten mogelijkerwijs belemmert; 

 verschillen tussen nationale technische voorschriften en normen voor het ontwerp en 

de aanleg van pijpleidingen; 

 het juridisch kader voor het meten en van boekhouding in de lidstaten; 

 stelsels voor ‘balancing’ van input en output; 

 toegangstarifering. 

 

We werken verder twee problemen uit waaraan in België bijzondere aandacht moet worden 

besteed. 

 

 

 

 

                                                
3 Verslag van 23 november 1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschap aan de Raad en het 
Europees Parlement over de harmonisatiebehoeften in het kader van Richtlijn 96/30/EG : COM(1999)612 
def. 
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(ii) Verscheidenheid in de gaskwaliteit 

 

4. Het noordelijke centrum van België (de provincie Antwerpen, de twee provincies Brabant 

en Brussel) wordt van gas voorzien door Slochteren, in het kader van een TOP-contract tussen 

Distrigas en GASUNIE, dat in 2016 afloopt. Dit gas heeft een andere samenstelling dan de 

andere ‘rijk’ genoemde gassen (Noors, Algerijns en Russisch, die min of meer homogeen zijn en 

een verwarmingsvermogen van meer van 15% per volume-eenheid bezitten). Het is niet 

mogelijk om het net van de intercommunales van deze geografische zone simultaan met gas 

van het type Slochteren en met rijk gas te bedienen4. 

 

De concurrentie in het noordelijke centrum van België zal beperkt zijn zolang dit specifiek voor 

het gas van Slochteren is uitgerust. Alle potentiële leveranciers moeten zich bij dezelfde bron 

bevoorraden: de Nederlandse gasvelden, onder controle van de vennootschap GASUNIE. 

Behoudens abnormale concurrentieverstoring zou de concurrentie betrekking hebben op de 

vervoerprijs, noch op de prijs van de fysieke distributie, noch op de prijs van de puttopenergie. 

 

De concurrentie zou blijven bestaan in het dienstengamma dat de leveranciers aanbieden. Er 

bestaan bovendien, in theorie althans, twee instrumenten die het mogelijk moeten maken om de 

markt open te stellen op het niveau van de bevoorrading, op voorwaarde dat de leveranciers er 

de prijs voor betalen en een toegangsrecht hebben: 

 de gasmeng-installaties, die de rijk gas in arm gas omzetten; 

 een SWAP-markt, waarop rijk gas tegen arm gas kan worden ingeruild.  

 

 

 

 

(iii) De balancering tussen de toevoer en de afname van gas 

 

5. Indien de netgebruikers onmogelijk kunnen voldoen aan de voorwaarden die hen worden 

opgelegd, is er geen werkelijke toegang tot het vervoernet en werkt de liberalisering niet. In deze 

                                                
4 “Advies betreffende de organisatie van de aardgasmarkt en de toepassing van de wet van 29 april 1999” 
van 27/4/2000, van Minister Eric Tomas (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
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hypothese is elke discussie over het ritme van de liberalisering zinloos. In deze optiek is de 

problematiek van het evenwicht per uur van het gebruik van het net fundamenteel. 

 

In de gassector is de operator van het vervoernet niet onderworpen aan een onmiddellijke 

balancering van het net (zoals dat het geval is in de elektriciteitssector) vermits het net dankzij 

zijn intrinsieke opslagvermogen de rol van buffer speelt. We mogen de gasreserve in de 

pijpleidingen evenwel niet overschatten, zeker in België, waar de afstanden kort zijn en de 

verbruiksdichtheid per km2 groot is. Daarom is het logisch om de netgebruikers een evenwicht 

op te leggen tussen de toevoer en de afname van gas.  

 

De gebruikers van het Belgisch vervoernet beschikken helaas slechts over beperkte middelen 

om hun gebruik in evenwicht te brengen. Gezien de schommelingen in de  gasafname van zijn 

afnemers moet de gasleverancier zijn injectie in het net via één van volgende middelen 

aanpassen: 

 verhogen van zijn productie: maar we weten dat er geen (noemenswaardige) 

productie is in België; 

 verhogen van zijn invoer: het gas moet lange afstanden afleggen tussen de putten en 

de Belgische grens; het is niet mogelijk om binnen het uur te reageren; 

 kopen van gas op een plaatselijke spot- of hyper-spotmarkt5: deze markt is in België 

nog niet georganiseerd onder beursvorm; 

 afnemen van gas uit de voorraad: opslag is echter een investering die niet binnen het 

bereik van elke leverancier ligt. 

 

De vervoeronderneming moet de netgebruikers daarom balanceringsdiensten aanbieden. Het is 

logisch dat deze worden vergoed, op basis van tarieven die de CREG controleert. 

  

Het is daarom belangrijk dat de vervoeronderneming voldoende opslagdiensten voorziet. Ze kan 

dit intern of in onderaanneming doen6.  

                                                
5 De ‘spotmarkt’ heeft betrekking op leveringen van de volgende dag. De ‘hyper-spotmarkt’ heeft 
betrekking op onmiddellijke leveringen. 
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II. TOEGANG VAN DERDEN TOT HET NET 

 

A. Verantwoording van de drempels om in aanmerking te komen 
 

6. Het Verdrag van Maastricht verzekert het vrij verkeer van goederen en diensten in de 

Europese Unie. De Lidstaten haalden lange tijd artikel 86 (ex-artikel 90) aan van het Verdrag 

van Rome (tot oprichting van de Europese Gemeenschap) om monopolies of exclusiviteiten op 

hun elektriciteits- en gasmarkten te verantwoorden. De gasondernemingen hadden immers een 

opdracht van algemeen economisch belang en men ging ervan uit dat ze hun specifieke 

opdracht niet konden vervullen indien ze aan concurrentie waren onderworpen. 

 

Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 juni 1998, betreffende 

de gemeenschappelijke regels voor de interne aardgasmarkt stelt een einde aan de interpretatie 

volgens welke de gasmarkt van een bijzonder stelsel zou moeten genieten. In haar preambule 

verduidelijkt ze: 

 
"(3) overwegende dat de totstandbrenging van een competitieve aardgasmarkt een 

belangrijk element van de voltooiing  van de interne markt voor energie vormt." 
 

Vanaf het ogenblik waarop wordt erkend dat het verkeer van aardgas vrij moet zijn, lijkt de 

invoering van drempels om in aanmerking te komen voor de vrije toegang tot de gasmarkt 

tegenstrijdig. Met het behoud van de categorieën gebonden klanten introduceert Richtlijn 

98/30/EG tijdelijk beperkingen op het vrij verkeer van goederen en diensten dat door het Verdrag 

van Rome wordt verzekerd. Ze verantwoordt deze uitzondering in haar voorwoord: 

 
"(7) overwegende dat de interne markt voor aardgas geleidelijk tot stand moet worden 

gebracht, zodat de aardgasindustrie zich op een soepele en geordende wijze aan 
haar nieuwe omgeving kan aanpassen en om rekening te houden met de 
verschillende marktstructuren in de Lidstaten; 

 
(…) 

                                                                                                                                                        
6 Het is nuttig om te herhalen dat een opslag in het buitenland zelfs het vervoernet kan ontlasten indien 
deze stroomafwaarts ligt t.o.v. de dominerende stroom (forward flow). Laten we veronderstellen dat er een 
dominerende gasstroom van België naar Frankrijk gaat, bijvoorbeeld van gas dat via België reist en 
afkomstig is uit Nederland en de gasvelden in de Noordzee. Indien België een opslagcapaciteit in Frankrijk 
heeft en besluit om deze op spitsuren aan te boren, dan moet ze simultaan vervoer regelen van Frankrijk 
naar België. Nu kan deze laatste vervoerbehoefte het onderwerp vormen van een SWAP, waarbij een 
deel van de gasstroom die de Belgische grens richting Frankrijk oversteekt, wordt geneutraliseerd. 
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(32) overwegende dat deze Richtlijn een nieuwe fase van de liberalisering vormt; dat 

er, nadat zij van kracht is geworden, nog altijd bepaalde belemmeringen zullen 
zijn voor de handel in aardgas tussen de Lidstaten; dat er in het licht van de 
opgedane ervaring voorstellen voor de verbetering van de werking van de interne 
aardgasmarkt moeten worden gedaan; dat de Commissie dus aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag moet uitbrengen over de toepassing van deze 
Richtlijn." 

 

We maken hieruit op dat de invoering van drempels voor de mate waarin iemand in aanmerking 

komt, een uitzonderlijke maatregel is die niet langer moet duren dan strikt noodzakelijk is. Dit 

stelsel van uitzonderingen wordt toegelaten door de Europese Richtlijn 98/30/EG omdat we niet 

van een vrije markt vertrekken en de gassector zich onder aanvaardbare voorwaarden moet 

kunnen herstructureren. 

 

Om dit uitzonderlijke stelsel in België te verlengen, moeten we nagaan of de ongemakken van 

een onmiddellijke liberalisering inderdaad zwaarder wegen dan de voordelen van deze normale 

situatie. 

 

 

 

B. Verdeling van het Belgische cliënteel per drempel 
 

7. In onderstaande tabel lezen we dat de sprong van een minimale naar een totale 

liberalisering van het rechtstreekse industriële cliënteel van Distrigas, 10% van de Belgische 

markt vertegenwoordigt. Daaraan moeten we enkele percenten toevoegen indien de afnemers 

van de openbare distributie een rechtstreekse aansluiting op het vervoernet zouden vragen. 

 

Gasmarkt in België in 1999: industrieel cliënteel (behalve elektriciteitscentrales)

jaarlijks
verbruik aantal aandeel totale Belgische markt aantal (in 1998) marktaandeel
x > 25 miljoen m3 33 22% 1 0%
15 < x < 25 Mm3 28 4% 8 1%
5 < x < 15 Mm3 72 4% 29 2%
1 < x < 5 Mm3 127 2% 323 4%
TOTAAL 32% 7%

rechtstreekse klanten Distrigas klanten openbare distributie
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In 1999 vertegenwoordigde de markt van de elektrische centrales 25,3% van de totale verkoop 

in België. De openbare distributie vertegenwoordigde 42,7% van de Belgische markt, waarvan 

7% industrieel cliënteel en 35,7% huishoudelijk cliënteel, tertiaire sector en ambachtelijke sector.  

 

 

 

 

C. Nieuwe liberaliseringkalender 
 

8. De CREG ziet geen voorname reden om de invoering van de vrije gasmarkt uit te stellen. 

We vinden integendeel dat de ongemakken van een gefaseerde liberalisering groter zouden zijn 

dan de ongemakken verbonden met een onmiddellijke liberalisering.  

 

We denken dat de actoren van de Belgische markt onmiddellijk zouden kunnen genieten van de 

voordelen van de concurrentie (lagere prijzen, ontwikkeling van het dienstengamma) zonder de 

Belgische gasindustrie te destabiliseren. 

 

Daarom moeten we de onmiddellijke liberalisering aanbevelen van alle directe klanten, met 

inbegrip van de intercommunales. 

 

Wat de distributiesector betreft kan de Regering overleg plegen met de overheden van de 

gewesten om reeds een volledige kalender vast te leggen voor de liberalisering van de afnemers 

van de openbare distributie. De consumenten hebben nood aan duidelijke vooruitzichten om 

zich op de liberalisering te kunnen voorbereiden. Het is daarom gewenst om een complete 

kalender van de liberalisering voor te stellen en zich niet te beperken tot het vastleggen van de 

volgende stap. 
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D. Problemen tussen consumenten 
 

(i) Discriminaties tussen consumenten in functie van de grootte  

 

9. Twee industriëlen die hetzelfde product fabriceren worden aan verschillende regels 

onderworpen in functie van het energieverbruik. De grote energieconsument bereikt de drempel 

sneller om in aanmerking te komen en kan over gasleveringen tegen een betere prijs 

onderhandelen. De kleinere industrieel ondervindt hierdoor een economische handicap, een 

discriminatie. 

 

De gebonden klanten lopen in het algemeen de kans om de dupe te worden van de 

concurrentiedruk die de tarieven doet dalen voor de afnemers die in aanmerking komen. 

 

 

(ii) Discriminaties tussen consumenten volgens nationaliteit 

 

10. Zolang de markt overal in Europa niet volledig vrijgemaakt is, blijven bepaalde 

industriëlen gebonden klanten van de oude gasmonopolies en zouden ze hun gasleveringen 

dan duurder betalen dan hun buitenlandse concurrenten. Deze discriminatie leidt tot 

concurrentievervalsing tussen ondernemingen. 

 

Het principe van reciprociteit dat de Europese Richtlijn 98/30/EG (in artikel 19) aanvaardt, 

beschermt de gasondernemingen tegen bepaalde ongelijkheden in de marktopenstelling. Maar 

de consumenten van de minder vrijgemaakte landen blijven wel degelijk niet in aanmerking 

komende verbruikers.  
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E. Problemen verbonden met een versnelde liberalisering  
 

11. In dit hoofdstuk bestuderen we de moeilijkheden die sommigen aanhalen die de 

onmiddellijke overgang naar het definitieve regime van de vrije markt, anders dan een 

geleidelijke overgang, met zich mee zou brengen. We zullen aantonen dat deze moeilijkheden 

niet onoverkomelijk zijn. 

 

 

(i) De risico’s voor de vennootschap die ‘take-or-pay’ contracten 

(TOP) afsloot 

 

(a) De huidige wettelijke waarborgen  
 

12. Artikel 15/7, § 1, 3°, van de gaswet verduidelijkt dat de vervoerondernemingen de 

toegang tot hun vervoernet geldig kunnen weigeren op voorwaarde dat: 

 
"3° de toegang tot het net voor de betrokken vervoeronderneming economische en 

financiële moeilijkheden zou meebrengen ingevolge ‘take-or-pay’ contracten 
gesloten voor 1 januari 1998." 

 

We stellen vast dat de wetgever de Belgische operator een drieledige waarborg wilde geven: 

 

(1) de kalender van de liberalisering houdt rekening met de vervaldagen van de TOP-

contracten. Dat is ten minste de reden die wordt aangehaald in de memorie van 

toelichting van het wetsontwerp dat uiteindelijk de wet van 29 april 1999 werd tot 

wijziging van de gaswet, wat betreft de drempels om in aanmerking te komen;  

(2) artikel 15/8 van de gaswet aanvaardt het principe van reciprociteit; 

(3) artikel 15/7, § 1, 3°, van de gaswet laat de vervoeronderneming toe om de toegang tot 

het net te weigeren indien deze toegang voor de betrokken vervoeronderneming 

economische en financiële moeilijkheden zou meebrengen ingevolge TOP-contracten 

gesloten voor 1  januari 1998. 

 

In dit hoofdstuk bestuderen we eerst punt (3) en vervolgens punt (1). 
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(b) Reden om de toegang tot het net te weigeren 
 

13. Artikel 15/7, § 1, 3°, van de gaswet roept een juridisch probleem op. Het is immers 

geschreven in de veronderstelling dat de TOP-contracten worden gesloten door de 

vervoeronderneming. Dat is het geval voor Distrigas, waar vervoer en levering in eenzelfde 

onderneming zijn ondergebracht. Maar de invoer van gas krachtens TOP-contracten of andere, 

is niet de specifieke activiteit van een vervoeronderneming.  

 

Deze bepaling die overeenstemt met artikel 17 van de Europese Richtlijn 98/30/EG, voldoet niet 

meer indien er een juridische opsplitsing wordt doorgevoerd tussen de vervoeractiviteit en de 

rest, zoals verder in dit advies wordt voorgesteld. 

 

In de huidige stand van zaken respecteert deze clausule geenszins de gewenste 

onafhankelijkheid tussen de activiteit van gasvervoer en de rest. De gaswet legt een 

boekhoudkundige ‘unbundling’ op tussen de vervoeractiviteit en de rest7. Het bestaan van een 

vergoeding die moet worden betaald ingevolge een TOP-contract zou de commerciële activiteit 

en niet de vervoeractiviteit van het verticaal geïntegreerde bedrijf benadelen. Hoe kan de 

‘business unit’ vervoer, die gescheiden rekeningen zal hebben, de weigering van de toegang 

verantwoorden omwille van economische moeilijkheden die de ‘business unit’, verantwoordelijk 

voor de invoer ondervindt ? 

 

Bovendien wordt de toepassing van deze clausule met een aanzienlijk probleem geconfronteerd 

betreffende de interpretatie van de voorwaarde “economische en financiële moeilijkheden”. 

 

Daarom raden we aan om deze clausule uit de wet te schrappen. 

 

 

                                                
7 Zie artikel 15/12, § 2, van de gaswet. 
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(c) Mechanisme van de TOP-contracten 
 

14. TOP-contracten verplichten de afnemer om een minimum jaarvolume op te nemen 

volgens een kalender op lange termijn. De afnemer verbindt zich ertoe om deze gasvolumes te 

betalen, zelfs indien hij deze niet integraal afneemt. Deze contracten zijn verantwoord: 

 

 uit hoofde van de producent: met het oog op de financiering door bankiers moet hij 

verzekeren dat hij voldoende toekomstige inkomsten zal hebben om de leningen 

terug te betalen; 

 uit hoofde van de afnemer: hij krijgt een bevoorradingswaarborg op lange termijn. 

 

De TOP-contracten zijn niet noodzakelijk zo strikt als hoger vermelde definitie laat doorschijnen. 

De betaalde en niet afgenomen hoeveelheden8 zijn niet verloren. Ongetwijfeld liet dit Distrigas 

toe om het label ‘soepel’ op zijn portefeuille aankoopcontracten te kleven9. Het nadeel is de 

voortijdige betaling voor gas dat één of meerdere jaren later wordt geleverd.  

 

In het algemeen is de prijs onderhandelbaar. In de praktijk zijn er vier clausules voor 

prijsherziening: 

 de indexering, om de zes maanden bijvoorbeeld, op basis van referte-indexen; 

 de periodieke herzieningen, bijvoorbeeld elke drie jaar, op basis van de algemene 

evolutie van de markt; 

 de herzieningen die door één van de partijen worden aangevraagd, tussen twee 

periodieke herzieningen in (mogelijk bij bepaalde TOP-contracten); 

 het verhaal in geval van crisis (hardship): de alarmbel die de afnemer kan trekken bij 

ernstige economische moeilijkheden. 

 

 

(d) Evaluatie van het risico dat deze TOP-contracten genereren 
 

15. In 1998 dekten de TOP-contracten op heel lange termijn alle behoeften van de Belgische 

markt. Ze omvatten hoofdzakelijk het Algerijns contract met Sonatrach, met vervaldatum in 

                                                
8 ‘Carry forward’ genoemd. 
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2006, het contract Slochteren (Nederland), met vervaldatum in 2016, en de Noorse contracten 

(Ekofisk, Statfjord en Troll-Sleipner), met vervaldatum in 202210. 

 

In 1999 gebeurt de bevoorrading van de Belgische markt voor 8% door tradingcontracten. 

 

Het moet gezegd dat de hoeveelheden die verplicht moeten worden opgenomen, ver onder de 

Belgische behoeften liggen. Indien de TOP-contracten 92% van het Belgische verbruik dekken, 

dan is dat dankzij de soepelheid die ze bieden om bijkomende hoeveelheden op te nemen. Wat 

de volumes betreft, vertonen de TOP-contracten geen bijzonder risico voor de onderneming die 

hen afsloot, vooral in een context van groeiende behoeften (zie onderstaande tabel). 

 

 

 

TABEL : Evolutie van het totale aardgasverbruik in België en schatting van de 
toekomstige behoeften 

Deze schatting is gebaseerd op: 
• de evolutie van de behoeften van de industriële sector; 
• de evolutie van de behoeften van de huishoudelijke, tertiaire en ambachtelijke sectoren; 
• de behoeften van de bestaande of in opbouw zijnde centrales voor de productie van 

elektriciteit (zonder rekening te houden met eventuele nieuwe centrales). 
 

 

Bron: Distrigas 

                                                                                                                                                        
9 Zie: Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/6, p. 34 (interventie van de heer Depaemelaere, Afgevaardigd 
Bestuurder van Distrigas). 
10 Zie memorie van toelichting van het wetsontwerp dat uiteindelijk de wet van 29 april 1999 werd ter 
wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, Parl.St, Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1. 
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Volgens Eurogas groeit het aardgasverbruik in Europa sneller dan verwacht werd bij het 

afsluiten van de TOP-contracten. Volgende grafiek toont dat de TOP-contracten die in dit 

stadium werden afgesloten, vanaf het jaar 2006 op internationale schaal niet zullen volstaan om 

de vraag te dekken. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
19

67
19

69
19

71
19

73
19

75
19

77
19

79
19

81
19

83
19

85
19

87
19

89
19

91
19

93
19

95
19

97
19

99
20

01
20

03
20

05
20

07
20

09

101099 m³m³101099 m³m³



 

 

 

 

 

 

D

c

c

e

 

H

k

z

p

h

 

 
1

(
3

Noord-West continentaal Europa : 
Evolutie van het aanbod en de vraag 

0

50

100

150

200

250

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

m
ilj

ar
d 

m
3

Contractuele leveringen Vraag

  

NNoooorrdd--WWeesstt  ccoonnttiinneennttaaaall  EEuurrooppaa  ::  
DDuuiittssllaanndd,,  OOoosstteennrriijjkk,,  BBeellggiiëë,,  DDeenneemmaarrkkeenn,,  FFrraannkkrriijjkk,,
LLuuxxeemmbbuurrgg,,  NNeeddeerrllaanndd,,  ZZwwiittsseerrllaanndd  
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at betekent dat er geen grote overschotten gas in Europa moeten worden afgezet en dat de 

oncurrentiedruk uit het buitenland beheersbaar blijft. De Belgische invoerder die aan de TOP-

lausules is onderworpen is daarentegen vrij om het gas aan het buitenland te verkopen om 

ventuele overschotten af te zetten. Dit is des te makkelijker wanneer de markt vragend wordt. 

et Algerijnse contract dat afloopt in 2006, werd als referentie gebruikt bij het bepalen van de 

alender van de liberalisering in de gaswet11.  Dit contract biedt, hoewel het tamelijk strikt is in 

ijn afnamekalender, een belangrijk voordeel. Vloeibaar aardgas (LNG) kan naar talrijke 

laatsen ter wereld worden vervoerd. Het verhoogt de commerciële afzetmogelijkheden van de 

ouder van dit contract op aanzienlijke wijze. 

                                               
1 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 12.  Zie ook: Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/6, p. 10 
inleidende uiteenzetting van de vice-premier en minister van landsverdediging, belast met energie) en p. 
2 (interventie van de heer Depaemelaere, Afgevaardigd-Bestuurder van Distrigas). 

BBRROONN  ::  EEUURROOGGAASS  0077//0088//9988  



26/38 

16. De TOP-contracten die België vandaag bevoorraden, bevatten een indexeringsformule 

voor de gasprijs in verhouding tot substituut-brandstoffen, hoofdzakelijk olie. Alle continentale 

concurrenten van de belangrijkste Belgische invoerder kennen hetzelfde type TOP-contracten. 

De kans op agressieve concurrentie in termen van prijs is dus klein. 

 

De enige concurrenten die aan dit continentale prijsstelsel ontsnappen, zijn de producenten en 

de Britse markt. De Europese producenten bevoorraden reeds de belangrijkste Belgische 

leverancier en tonen duidelijk hun wil om goede betrekkingen met hun klant te behouden12. Blijft 

dus de Britse markt, die vlakbij België ligt en waarvan de houder van de Belgische TOP-

verbintenissen de concurrentie zou kunnen vrezen. 

 

Het gas dat op de Britse markt wordt gebruikt, kent geen indexering gekoppeld aan de 

substituut-brandstoffen. Dat verklaart waarom we een periode met grote prijsverschillen tussen 

de Britse markt en het continent gekend hebben. Maar, volgens het bureau ENERGY 

CONTRACT Company en andere deskundigen, zal het Verenigd Koninkrijk vanaf het jaar 2002 

netto gasinvoerder worden, zoals wordt aangetoond door onderstaande grafiek. Het scenario 

volgens welk de Belgische markt door concurrerend gas uit Groot-Brittannië zou worden 

overstroomd lijkt niet realistisch. 

                                                
12 Petter MELLBYE, chef van de gasafdeling van de Noorse Staatsonderneming STATOIL verklaarde dat 
zijn groep lange-termijncontracten heeft met meerdere afnemers, geïndexeerd op de olieprijs en dat ze de 
waarde van de bestaande leveringscontracten niet wil ondermijnen. De onderneming wil liever goede 
betrekkingen behouden met zijn traditionele afnemers en hij denkt dat de meeste producenten hetzelfde 
zullen doen (cfr het Noorse tijdschrift UPSTREAM, 21/1/2000). 
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De contracten op lange termijn met TOP-clausules zijn niet specifiek voor een monopolistische 

markt. Deskundigen13 denken dat ze zullen blijven bestaan na de liberalisering en dat ze er tot 

80% van de aankopen zouden kunnen vertegenwoordigen. De verbintenissen op lange termijn 

van de TOP-contracten maken deel uit van de normale bedrijfsrisico’s op de energiemarkt. 

 

(ii) Invoering van de nieuwe commerciële infrastructuur 

 

17. Een effectieve liberalisering vereist een grondige aanpassing van het commerciële 

proces en meer bepaald van de telling. Er moeten elektronische procedures voor de uitwisseling 

en de behandeling van informatie worden uitgewerkt. Om het evenwicht tussen de injectie en de 

afname van gas op het vervoernet te controleren, moeten we over ‘on-line’ metingen 

beschikken. 

 

                                                
13 Waaronder Petter MELLBYE, chef van de gasafdeling van de groep STATOIL die voorziet dat 20% van 
het Europese gas binnen enkele jaren op de ‘spotmarkt’ zal worden verkocht. (UPSTREAM, 21/1/2000). 
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We vinden dat de wetgever niet moet wachten tot deze systemen zijn ingevoerd, om de markt 

open te stellen. Rekening houdend met het beperkte aantal (enkele honderden) rechtstreekse 

afnemers van het vervoernet, is het mogelijk om voorlopige procedures in te voeren die hen 

toelaten om in aanmerking te komen.  

 

Deze technische moeilijkheden zijn meer problematisch in de distributiesector. Het komt aan de 

overheden van de gewesten toe te beoordelen welke termijn de distributiebedrijven nodig 

hebben om zich technisch op de liberalisering voor te bereiden. Een studie van de buitenlandse 

ervaringen maakt het niet enkel mogelijk om de minimumtermijn te kennen, maar ook om het 

proces beter te coördineren. 

 

 

18. Na het onderzoek van de (nog gedeeltelijke) beschikbare gegevens over langetermijn-

contracten van het type TOP die België bevoorraden, zijn we de mening toegedaan dat deze 

verbintenissen geen hindernis vormen voor een onmiddellijke liberalisering van de gasmarkt in 

België. Hetzelfde geldt voor de in te voeren commerciële infrastructuur. De vereiste technische 

voorzieningen kunnen bij de rechtstreekse afnemers geplaatst worden naarmate ze van 

leverancier veranderen. 

 

 

 

 

F. De zelfproducenten 
 

19. Indien onze aanbeveling om het rechtstreekse cliënteel van het vervoernet te 

liberaliseren niet gevolgd wordt, moet er op zijn minst voor gezorgd worden dat de 

warmtekrachtproducenten en de zelfproducenten in aanmerking komen. 

 

Het huidige tariefstelsel voorziet kortingen ten gunste van gasconsumenten die een installatie 

voor warmtekrachtkoppeling met kwaliteitslabel exploiteren (gedefinieerd door het CCEG). In 

een vrijgemaakte markt worden de leveranciers aan economische regels onderworpen en zijn ze 

niet langer in staat om een categorie consumenten te begunstigen op basis van milieucriteria of 

andere. Ze zullen dit enkel kunnen doen in het kader van de openbare dienstverplichtingen en 
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op voorwaarde dat alle concurrerende leveranciers aan dezelfde verplichtingen worden 

onderworpen14. 

 

Wat meer bepaald het ritme van de liberalisering betreft, herhalen we dat de 

elektriciteitsproducenten automatisch in aanmerking komen voor de aankoop van aardgas die 

bestemd is voor de productie van elektriciteit, ongeacht hun verbruikspeil15. Hetzelfde artikel van 

de gaswet geeft de Koning de mogelijkheid om een verbruiksdrempel in te voeren voor de 

warmtekrachtproducenten en de zelfproducenten. Rekening houdend met de wens van de 

gewesten om de warmtekrachtkoppeling aan te moedigen, zou het niet logisch zijn om hen aan 

strengere voorwaarden te onderwerpen dan de elektriciteitsproducenten. 

 

We raden daarom aan om de warmtekrachtproducenten in aanmerking te laten komen voor het 

gas dat ze als warmtekrachtproducenten verbruiken. Het in aanmerking komen mag niet worden 

onderworpen aan een andere voorwaarde zoals een kwaliteitslabel voor de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling, noch aan het aandeel geproduceerde elektriciteit in verhouding tot de 

warmte. In een vrije markt moet de consument oordelen of hij zijn middelen doeltreffend 

gebruikt. Het kwaliteitslabel is gerechtvaardigd in het kader van subsidies of overheidssteun, wat 

hier niet het geval is. 

 

Het in aanmerking komen van de zelfproducenten mag niet worden ondergeschikt aan een 

verbruiksdrempel. Het volstaat om duidelijk te definiëren wat een zelfproducent is. De wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt definieert de zelfproducent als 

“elke natuurlijke of rechtspersoon die hoofdzakelijk elektriciteit voor eigen gebruik produceert”. 

Verder moet de term “hoofdzakelijk” nog verduidelijkt worden. De wetgeving van de Europese 

landen kan ons helpen terzake16. De zelfproducenten moeten ten minste 30% van de elektriciteit 

die ze genereren, gebruiken indien hun vermogen kleiner is dan 25 MW. Indien hun vermogen 

groter is dan 25 MW, moeten ze ten minste 50% van hun productie verbruiken. Indien een 

                                                
14 Principe van het “level playing field”. 
15 Artikel 15/6, § 2, van de gaswet. 
16 Bijvoorbeeld in Spanje : “Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre produccion de energia 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energia renovables, residuos y 
cogeneracion.” Boletin Oficial de Espan a (BOE) num. 312, del 30/12/1998. Zie ook de definities in de 
Italiaanse wet nr. 75 van 31/3/1999 ter omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de 
gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt. 
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onderneming voor meer dan 10% eigenaar is van de centrale van de zelfproducent17, wordt zijn 

elektriciteitverbruik integraal in aanmerking genomen om voornoemde verhouding te bepalen. 

 

Vermits de meeste warmtekrachtproducenten en zelfproducenten hun gas krijgen van 

distributiebedrijven zal een wetgevend initiatief op regionaal niveau bepalen of ze in aanmerking 

komen. 

 

 

 

 

III. VERTICALE DESINTEGRATIE 

 

20. De toegang tot het net voor derden - , in aanmerking komende afnemers en/of houders 

van leveringsvergunningen voor leveringen aan in aanmerking komende afnemers -, welke 

slechts op basis van een tekort aan netcapaciteit vanwege openbare dienstverplichtingen en/of 

omwille van TOP contracten geweigerd kan worden, gebeurt op basis van onderhandelingen te 

goeder trouw met de vervoeronderneming.  Deze laatste is gehouden bekendheid te geven  aan 

de voornaamste commerciële voorwaarden voor de toegang tot haar net.  Bovendien mag deze 

toegang niet belast zijn met enige discriminatoire maatregel t.a.v. derden opgelegd door de 

vervoermaatschappij, en is deze laatste ook gehouden een administratieve en operationele 

scheiding door te voeren tussen levering en vervoer van gas (Chinese wall) (artikelen 15/1, 2°, 

15/5, §§ 1 tot 4, 15/7, § 1, 1° tot 3°, en 15/9 van de gaswet). 

 

Eveneens zijn de gasondernemingen die verticaal of horizontaal geïntegreerd zijn, gehouden in 

hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen te voorzien voor hun activiteiten van vervoer, 

distributie en opslag van aardgas (unbundling).  De interne boekhouding van de gasonder-

nemingen bevat derhalve een balans en een resultaatrekening voor elke categorie van 

activiteiten en specifieert de regels voor de toerekening van de activa en passiva en de 

opbrengsten en kosten die bij de opstelling van de afzonderlijke rekeningen werden toegepast.  

De boekhouding van de gasondernemingen zal door de CREG gecontroleerd worden op de 

                                                
17 Sommige van deze centrales bevinden zich in een hiertoe opgerichte onderneming wat een joint-
venture tussen verschillende betrokken industriëlen mogelijk maakt. 
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afwezigheid van kruissubsidies tussen de activiteiten van vervoer, distributie en opslag van 

aardgas (artikelen 15/12, § 2, en 15/14, §2, 9°, van de gaswet). 

 

De vigerende gaswet voldoet daarmee aan de voorwaarden gesteld in de Europese Richtlijn 

98/30/EG. 

 

Het blijft een feit dat het ‘de facto’ natuurlijke Distrigas vervoersmonopolie, gezien de huidige 

situatie van gebruik van de ondergrond tot een vrij hoog punt van saturatie is gekomen rekening 

houdend met andere maatschappelijke objectieven inzake ruimtelijk gebruik van in aanmerking 

komende zones, een integrerend geheel blijft uitmaken van het algemeen management van de 

maatschappij en derhalve aanleiding kan geven tot ongeoorloofde praktijken. 

 

Gegeven de bovenvermelde positie van Distrigas, heeft de CREG hiernavolgende bezwaren 

tegen het alleen maar boekhoudkundig ontbundelen van de Distrigas activiteiten : 

 

 de potentiële mogelijkheid van kruissubsidies binnen één maatschappij via een 

kostenallocatiestructuur in het voordeel van de commerciële aankoop en  

verkoopafdelingen. In een gasonderneming die verschillende activiteiten vertoont, 

zijn bv. activa (o.a. gemeenschappelijke gebouwen) en personeelskosten (inzet bij 

gemeenschappelijke diensten) niet gemakkelijk toewijsbaar of blijven bij niet stricte 

juridische scheiding anders toewijsbaar; 

 

 de potentiële mogelijkheid om binnen Distrigas blijvend een belangenvermenging in 

stand te houden tussen de vervoerseenheid enerzijds en de aankoop- en 

verkoopafdelingen van gas anderzijds. Ze kunnen zich best in het geheim 

verstandhouden betreffende het toegangmecanisme, de balancing van het net, het 

stringent toepassen of niet van het voorgestelde uurcapaciteitssysteem. De 

vervoerseenheid kan zekere beslissingen beïnvloeden op de toekenning van 

capaciteit en/of noodzakelijke leveringsonderbrekingen om de verkoopseenheid te 

bevoordeligen.  ‘First come, first served’ geldt dit ook t.a.v. de eigen verkoop- en 

aankoopafdelingen van Distrigas ?  Verder blijven afspraken over vulling van het net 

mogelijk om aan derden de toegang tot het net  op bepaalde tijdstippen onder 

gegeven omstandigheden zeer moeilijk te maken; 
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 het blijvend gevaar voor niet geoorloofde informatiestromen tussen de 

vervoerafdeling en de andere commerciële afdelingen zeker wanneer er gewerkt 

wordt met  gemeenschappelijke computernetwerken en in gemeenschappelijke 

gebouwen; 

 

 zelfs in de veronderstelling dat de ‘Chinese walls’ binnen het bedrijf t.a.v. de 

informatiestromen zouden werken dan nog bestaat het gevaar bij een geïntegreerde 

maatschappij, dat de wisseling van ‘staff’-leden tussen de diverse afdelingen een 

meer dan duidelijke aanleiding zou  kunnen geven aan de overdracht van 

commercieel gevoelige informatie van derden verworven. 

 

21. Weliswaar bevat de gaswet een aantal standaard en speciale voorwaarden, veelal onder 

controle van de CREG, die moeten beletten dat de hierboven aangegeven problemen zich 

zouden voordoen.  Nochtans meent de CREG dat het opleggen aan Distrigas tot het creëren 

van een volledig juridisch gescheiden vervoereenheid met volledig onafhankelijk management 

de principes van corporate governance respecterend, het beste middel is om die problemen te 

vermijden. 

 

De scheiding maakt het mogelijk : 

 

 een volledige kostentransparantie te verwezenlijken; 

 een discriminatoire behandeling van derden via het beheer van de maatschappij te 

voorkomen; 

 voorkomt een abusieve dominante positie van de aankoop- en verkoopafdeling van 

Distrigas op derden die competitie wil organiseren; 

 vergemakkelijkt de interventiepositie van de CREG in eventueel gecontesteerde 

behandelingen. 

 

Derhalve om het competitief voordeel – discriminatoire toegang tot informatie en 

vervoersprocessen- van de commerciële aankoop- en verkoopafdelingen van Distrigas als 

gevolg van de blijvende integratie t.a.v. derden op te heffen, stelt de CREG in een eerste fase, 

buiten de reeds voorziene financiële scheiding de volledige fysische en juridische scheiding 

alsmede de scheiding op het vlak van informatie voor tussen enerzijds, de commerciële 
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aankoop- en verkoopafdelingen en anderzijds, de vervoereenheid (ontvangststations/terminals, 

leidingen, compressiestations, drukverminderingsstations, station aanpassing van de kwaliteit  

van het gas, odorisatie-eenheden voor gas, ondergrondse – en bovengrondse opslag, metering). 

 

De fysische en juridische scheiding alsmede de scheiding op het vlak van informatie houdt het 

volgende in: 

 

 gescheiden management en beheer; 

 gescheiden ‘staff’-leden en personeel; 

 gescheiden activa en passiva; 

 gescheiden balansen en rekeningen; 

 gescheiden informatiesystemen; 

 gescheiden gebouwen. 

 

Chinese walls zijn immers moeilijk te behouden zeker wanneer er voortdurend contact is tussen 

personeelsleden.  Dit leidt voortdurend tot reëele formele transferten, informele transferten door 

mededelingen (electronisch, geschreven, mondeling) en transferten van opgedane kennis door 

"staff" wisselingen 

 

Door de algemene scheiding wordt de controle door de CREG eenvoudig en correcter en 

beperkt tot het natuurlijk monopolie te weten de netinfrastructuren met bijbehorende.  De 

aankoop- en verkoopafdelingen worden volledig aan de marktwerking overgelaten waar ze niet 

alleen ‘gas-to-gas competition’ moeten ondergaan, maar ook in competitie blijven met andere 

energieleveranciers.  Dit is voor de verbruiker de beste waarborg om de meest voordelige prijs 

en voorwaarden voor zijn gasaankoop te bekomen. 

 

De na splitsing afgescheiden commerciële afdelingen binnen Distrigas hebben in hun vraag tot 

toegang tot het net dan evenveel rechten en plichten als derden, in aanmerking komende 

afnemers en/of ondernemingen die over een leveringsvergunning zullen beschikken om aan in 

aanmerking komende afnemers te kunnen leveren.  De prijscontrole in de vervoerafdeling zal 

dan ook aanleiding geven tot  toepassing van een ‘cost plus’-systeem met een 100 % correcte 

inschatting van de reële kosten verbonden aan het vervoer van gas.  Tarieven kunnen dan 
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makkellijk gereguleerd worden en niet-discriminatoir zijn voor alle partijen die marktconcurrentie 

willen organiseren. 

 

 

22. Indien de fysische en juridische scheiding alsmede de scheiding op het vlak van 

informatie niet zou worden overwogen, dan vraagt de CREG alleszins bijkomende voorwaarden 

die zouden moeten opgelegd worden aan Distrigas omwille van het voorkomen van 

discriminatoire handelingen en het verwerven van een meer transparante werking.  Zo vraagt de 

CREG in dit geval :  

 

 een scheiding van gebouwen en computernetwerken; 

 het opstellen van een programma dat toelaat alle transacties tussen de aankoop- en 

verkoopafdelingen enerzijds, en anderzijds de vervoereenheid  op te sporen en te 

evalueren; 

 de voorlegging, aan de vervoerafdeling, van de aanbodstrategie die de aankoop- en 

verkoopafdelingen van Distrigas  zullen volgen en die controleerbaar is door de 

CREG. 

 

 
 
 

 

 

IV. GEREGULEERDE OF ONDERHANDELDE TOEGANG TOT 
HET NET 

 

A. Principe van de organisatie van de markt volgens de gaswet 
 

23. De onderhandelingen in het kader van de toegang tot het vervoernet voor gas gebeuren 

nu op vrijwillige basis. De huidige organisatie van de gasmarkt steunt op de veronderstelling dat 

meerdere vervoerondernemingen elkaar beconcurreren. De prijscontrole wordt uitgevoerd door 

de Minister van de Economische Zaken die, op enkele details na, de economische 

reglementering naleeft die gemeenschappelijk is voor alle sectoren. 
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Bovendien voorziet de gaswet verschillende specifieke bepalingen voor de prijscontrole: 

 de CREG keurt de belangrijkste toegangsvoorwaarden tot het vervoernet goed en 

controleert de toepassing ervan door de vervoerondernemingen wat betreft hun 

respectieve netten18. De indicatieve tarieven maken deel uit van deze ‘belangrijkste 

toegangsvoorwaarden’ maar zijn, rekening houdend met de onderhandelingsmarge, 

niet noodzakelijk de reële tarieven; 

 op aanbeveling van de CREG kan de Minister van Economische Zaken 

maximumprijzen voor de levering van aardgas bepalen19; 

 na advies van de CREG verduidelijkt de Koning de informatie die de 

vervoerondernemingen moeten vermelden in de commerciële voorwaarden die ze 

moeten bekendmaken20; 

 op voorstel van de CREG bepaalt de Koning een gedragscode inzake de toegang tot 

de vervoernetten, die onder andere de basisprincipes inzake tarificatie en facturatie 

bepaalt21. 

 

De gaswet voorziet concurrentie tussen vervoerondernemingen, maar voegt een artikel toe dat 

ons moeilijk verzoenbaar lijkt met deze hypothese: 

 
"Na advies van de CREG kan de Minister van Energie elke vervoeronderneming 
verplichten om de verbindingen of verbeteringen die hij nodig acht, uit te voeren (...)"22. 

 

Hoe gaat de minister voornoemde verplichtingen verdelen indien er meerdere concurrerende 

vervoerondernemingen zijn? Kan hij dit doen zonder beschuldigd te worden van discriminatie 

van de ene of de andere? 

 

Het huidige stelsel is algemeen gezien uiterst streng wat betreft de controle van de 

ondernemingen die aan het concurrentiespel zijn onderworpen. Het is evenwel onvolledig wat 

betreft de controle van een monopolistische onderneming. 

 

 

 

                                                
18 Artikel 15/14, § 2, 6), van de gaswet. 
19 Artikel 15/10, § 2, van de gaswet. 
20 Artikel 15/5, § 2, van de gaswet. 
21 Artikel 15/5, § 3, 8°, van de gaswet. 
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B. De concurrentie tussen gasvervoerders  
 

24. De hypothese om in België concurrerende vervoernetten te hebben is een illusie vermits 

er van in het begin slechts één vervoernet bestaat. De enige manier om een tweede net te 

creëren, is de progressieve verwezenlijking ervan, te beginnen met rechtstreekse lijnen die 

vervolgens zouden worden geïnterconnecteerd. Maar artikel 3 van de gaswet stipuleert dat de 

toekenning van een vervoervergunning voor een rechtstreekse pijpleiding ondergeschikt is aan 

de afwezigheid van een aanbod voor het gebruik van het geïnterconnecteerde net tegen 

redelijke economische en technische voorwaarden. 

 

We hebben dus een feitelijk natuurlijk monopolie van Distrigas voor het gasvervoer. Zelfs voor 

de doorvoer van gas lijkt het moeilijk om het feitelijke monopolie van Distrigas te omzeilen. 

 

We kunnen ons bijgevolg afvragen of het niet logischer zou zijn om een vervoeronderneming 

aan te duiden, belast met de openbare dienstverplichting. 

 

In het Verenigd Koninkrijk vloeit de onderneming TRANSCO voort uit de juridische scheiding van 

de vervoeractiviteit van British Gas. Hoewel de Britse wet de concurrentie tussen 

vervoerondernemingen niet uitsluit, heeft TRANSCO een feitelijk monopolie en is belast met 

opdrachten van algemeen belang.  

 

 

 

C. De Aangeduide Vervoeronderneming (AVO) 
 

25. De CREG is van mening dat de minister zou moeten overgaan tot de aanduiding van een 

vervoeronderneming op voorstel van de eigenaar van het geïnterconnecteerde vervoernet. De 

Koning kan bevoegd zijn om andere vervoerondernemingen aan te duiden, die aan dezelfde 

regels worden onderworpen mochten er andere aardgasnetten komen. 

 

Het statuut en de opdrachten van de AVO moeten het voorwerp vormen van een later advies 

van de CREG. In principe zou de AVO volgende kenmerken moeten hebben: 

                                                                                                                                                        
22 Artikel 15/2 van de gaswet. 
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1. corporate governance, dat de onafhankelijkheid van het operationele beheer ten opzichte 

van de aandeelhouders verzekert; 

2. een gereguleerde toegang tot het net bieden; 

3. haar diensten omvatten ten minste: de exploitatie van de pijpleidingen, de 

compressorstations, de LNG-terminals, de opslag (ondergronds en bovengronds), de 

balancering van het net, omzetting van de gaskwaliteiten (menginstallaties), de 

odorisatie, de meting; 

4. ze kan geen gashandel drijven, behoudens in de mate die nodig is om de integriteit van 

het net  te vrijwaren; 

5. de tarieven worden goedgekeurd door de CREG en zo berekend dat ze een billijke 

bezoldiging van het kapitaal verzekeren; 

6. de AVO stelt een ontwikkelingsplan op van het vervoernet in overleg met de CREG en 

legt dit ter goedkeuring voor aan de minister; 

7. naar aanleiding van zijn aanduiding keurt de minister de financiële structuur en de 

structuur van het aandeelhouderschap van de AVO, op advies van de CREG goed. 

 

 

 

D. Gereguleerde of onderhandelde toegang 
 

26. Wat de keuze betreft tussen de onderhandelde toegang en de gereguleerde toegang van 

derden tot het net23, stellen we vast dat de Belgische wetgever voor de eerste formule koos. De 

memorie van toelichting van het wetsontwerp dat uiteindelijk de wet van 29 april 1999 tot 

wijziging van de gaswet werd, geeft volgende verklaring: 

 
"Het wetsontwerp opteert voor de formule van onderhandelde toegang tot de 
vervoernetten. Deze variante stemt het meest overeen met een marktstructuur waarin 
meerdere vervoernetten naast elkaar kunnen bestaan, lees elkaar kunnen beconcurreren 
op dezelfde nationale markt.  Ze schijnt verder beter geschikt te zijn om het aanbod qua 
vervoercapaciteit en de vraag op elkaar af te stemmen en aldus bij te dragen tot de 
optimale ontwikkeling van de vervoerinfrastructuur. Het is waarschijnlijk dat de formule 
van onderhandelde toegang de voorkeur zal krijgen van de meeste Lidstaten."24 

 

                                                
23 De artikelen 15 en 16 van de Europese Richtlijn 98/30/CE die deze procedures definiëren. 
24 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 9. 
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We zagen hoger dat: 

 

 de opkomst van concurrerende vervoerondernemingen in België een illusie is; 

 negen landen van de Europese Unie op vijftien op dit ogenblik kozen of denken te 

kiezen voor de gereguleerde toegang. 

 

De aanpassing van aanbod van en vraag naar de vervoercapaciteit gebeurt het best via een 

verkoop per opbod of een beursnotering; dit systeem wordt trouwens toegepast door TRANSCO 

in het Verenigd Koninkrijk, waar de toegang tot het net gereguleerd is. 

 

We kunnen niet instemmen met de argumenten die in de memorie van toelichting worden 

aangehaald en kunnen de conclusie die de wetgever maakte dus ook niet volgen. 

 

We vinden dat de transparantie en de niet-discriminatie van de toegang tot het net beter 

gewaarborgd wordt in het stelsel van de RTPA. Dankzij de toepassing van uniforme 

gereguleerde tarieven situeert de echte concurrentie zich voor en na het vervoer. Ze wordt niet 

vervalst door een discriminerende behandeling bij het vervoer. 

 

Daarom bevelen we de wijziging van de gaswet aan om de gereguleerde toegang tot het 

vervoernet in te voeren. 

 

 

 

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