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Context

• De CREG kreeg van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse 
Handel en Wetenschapsbeleid volgende opdracht:
– “Een grondige analyse van de verschillende tariefcomponenten. Het betreft 

niet alleen de prijs voor de productie (enkel elektriciteit) doch ook voor 
transport of transmissie, distributie, levering en de diverse federale en 
gewestelijke heffingen (voor gas en elektriciteit). Dit luik binnen de studie moet 
achtereenvolgens onderzoeken:

• waaruit deze tariefcomponent bestaat;
• hoe de tarieven zich verhouden ten opzichte van de prijsniveaus in de buurlanden 

(een update van een vroegere analyse);
• in welke mate deze componenten in prijs verder kunnen dalen;
• welke maatregelen (concreet) kunnen genomen worden om deze prijsdalingen te 

realiseren.
– Vooral deze twee laatste componenten zullen uiterst belangrijk zijn en dienen 

uiterst nauwkeurig, realistisch en diepgaand onderzocht te worden.”
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Indeling van de studie

• Studie 512 van de CREG telt ruim 130 
pagina’s ingedeeld in 12 hoofdstukken

7. Gasdistributie
8. Gaslevering en eindprijs
9. Belastingen en toeslagen
10.Problemen in de markt
11.Wetgevende maatregelen 

van prijsbeperking
12.Conclusies en 

aanbevelingen

1. Korte voorstelling van de 
gasmarkt in België

2. Bestanddelen van de 
gasprijs in België

3. Gasinvoer
4. Gasvervoer
5. Gasopslag
6. LNG-terminalling
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Voorstelling van de gasmarkt in België

Activiteit Toestand vóór de 
liberalisering

Toestand na de liberalisering

Invoer Natuurlijk monopolie
Distrigas

Concurrentie
Distrigas, GdF, Wingas

Vervoer, 
opslag en LNG

Wettelijk monopolie
Distrigas

Wettelijk monopolie
Netbeheerder: FLUXYS & FLUXYS LNG

Distributie Wettelijk monopolie
18 intercommunales

Wettelijk monopolie
18 intercommunales (distributienetbeheerders)

Levering Wettelijk monopolie
Distrigas (vervoersnet)
Intercommunales (distributie)

Concurrentie
Distrigas, GdF (vervoersnet), ECS, Nuon, Luminus, …

CREG keurt de aansluitings-
en gebruikstarieven voor de 
netten goed en controleert de 
toepassing ervan

38,10%

35,40%

26,50%

Huishoudelijk en gelijkgesteld
Industrie
Elektriciteitsproductie

Aardgasverbruik per sector

Spelers op de markt voor en na de liberalisering
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Bestanddelen van de gasprijs

• Slechts 10% à 40% van de eindprijs (vervoer en distributie) 
wordt rechtstreeks gecontroleerd door de CREG

• Concurrentie op de invoer en levering moet doeltreffend spelen 
wil men de doelstellingen van de liberalisering bereiken 

45%

10%

29%

13%
4%

Invoer (G)
Vervoer en opslag
Distributie
Levering
Toeslagen

85%

4%
4%

6% 1%

Gasprijs residentiële afnemer 
(22 MWh/jaar, excl. BTW)

Gasprijs industriële afnemer 
(25 GWh/jaar, excl. BTW)
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Gasinvoer
Aardgasbevoorradingsgebieden België

(2005, in Gm³)
Marktaandeel aardgasimporteurs België

(2005, in Gm³)

(5,2) 31%

(5,5) 32%

(3,2) 19%

(0,8) 5%

(0,4) 2%

(1,9) 11%

Nederland Noorwegen Algerije Rusland Verenigd Koninkrijk Andere en Hub

(14,6) 86%

(1,8) 10%
(0,7) 4%

Distrigas Gaz de France Wingas

• De prijsspanning van 5 à 10 % tussen de verschillende bevoorradingsgebieden 
maakt een (beperkte) heroriëntering mogelijk om zo de eindprijs te drukken

• Distrigas is (samen met GdF) zeer dominant op de fysieke groothandelsmarkt
• Inzicht door een overheidsinstantie in de gasbevoorradingscontracten is cruciaal 

voor een evaluatie van een monopolierente en van de waardering van de parameter 
G (= aardgasprijs aan de Belgische grens)
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Gasvervoer
Vergelijking vervoerstarieven West-Europa

(2005, in €/m³/h/jaar)
Evolutie brutodividend aandeel Distrigas

voor en na de liberalisering (in €)
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• Tussen eerste jaar goedkeuring CREG en 2006 zijn vervoerstarieven van 
Fluxys met 11% gedaald en behoren ze tot meest competitieve in Europa

• Niettemin behield Fluxys een billijke winstmarge (30% van het tarief) en 
kon ze zoals in het verleden haar dividend jaarlijks met ruim 5% verhogen

• Distrigas, dat bijna de volledige ingangs- en overbrengingscapaciteit van 
het Belgisch vervoersnet heeft gereserveerd en dat een handelsmarge 
realiseert dubbel zo hoog van wat internationaal gangbaar is, trok zijn 
dividend de voorbije vier jaar met een factor 27 op
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Gasopslag

• Tussen 2004 en 2006 zijn opslagtarieven van Fluxys met 6% gedaald en 
behoren ze tot meest competitieve in Europa

• Distrigas gebruikt 100% van de LNG-peakshaving opslag en 89% van de 
ondergrondse opslag te Loenhout (resterende 11% gebruikt door GdF)

• Voor marktwerking is beschikbaarheid over en flexibel gebruik van opslag 
essentieel zodat nieuwe projecten aangemoedigd dienen te worden
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LNG-terminalling
Evolutie tarieven LNG-Terminal te Zeebrugge

Tarief Tarief Vergelijking Tarief Vergelijking

2004 2005 2004/2005 2006 2004/2006

Onvangst (€/lading) 223.310 205.407 -8,0% 210.478 -5,7%

Basisopslag (€/dag) 31.928 31.396 -1,7% 29.791 -6,7%

Opslagflexibiliteit (€/m³LNG/dag) 0,22 0,22 0,0% 0,17 -22,7%

Vaste uitzendcapaciteit (€/(m³(n)/u)/jaar) 20,72 19,33 -6,7% 19,3 -6,9%

Onderbreekbare uitzendcapaciteit (€/(m³(n)/u)/jaar) 12,43 11,6 -6,7% 11,6 -6,7%

• Tussen 2004 en 2006 zijn terminalling tarieven van Fluxys LNG met 6,5% 
gedaald en bevinden ze zich op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van 
een gelijkaardig type installatie in het buitenland

• Tot eind 2006 heeft Distrigas 100% van de LNG-terminal gereserveerd. 
Na de verdubbeling van de terminal capaciteit in 2007 wordt de totale 
capaciteit verdeeld onder de drie shippers die hebben ingetekend
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Gasdistributie

• Tussen 2004 en 2006 verminderde de CREG de distributienettarieven gemiddeld met ruim 10%
• De winstmarge van de Belgische aardgasdistributienetbeheerders bleef hoog (gemiddeld 35% 

van het tarief) o.a. als gevolg van een herwaardering van hun patrimonium (impact van 10% op 
de tarieven)

• Algemeen doorstaan de tarieven en kosten van de Belgische aardgasdistributienetbeheerders
de vergelijking met het buitenland, maar er is een grote dispariteit tussen hen onderling zodat 
een doorgedreven benchmarking met kostenbesparende maatregelen en een kritische analyse 
van de herwaardering aangewezen lijkt

Evolutie totale budgetten en reële kosten
Belgische aardgasdistributienetbeheerders

Herwaardering materiële vaste activa
Belgische DNB’s t.o.v. boekwaarde (2004)
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Gaslevering en eindprijs (1)

• De aardgasprijs inclusief alle belastingen voor residentiële 
klanten in België ligt net boven het gemiddelde van de vijf 
buurlanden

• De aardgasprijs excl. BTW voor industriële klanten in België 
behoort tot de minst dure in West-Europa, net na Nederland

Internationale vergelijking gasprijs 
residentiële afnemer (23 MWh/jaar)

Internationale vergelijking gasprijs 
industriële afnemer (11,6 GWh/jaar)
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Gaslevering en eindprijs (2)

• Op de vrijgemaakte (Vlaamse) markt heeft de verlaging van de vervoers- en 
distributienettarieven nog niet geleid tot een significante daling van de 
eindprijs ten opzichte van de niet-geliberaliseerde markt

• De winstmarges die de aardgasleveranciers realiseren blijken, op basis van 
beperkte informatie, aan de lage kant, mogelijk als gevolg van hoge prijzen 
die de dominante  invoerder voor het aardgas aan de leveranciers aanrekent

Evolutie gasprijs residentiële afnemer 
(22 MWh/jaar, incl. taksen)

Evolutie componenten gasprijs residentiële 
afnemer Vlaanderen (22 MWh/jaar)
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Belastingen en toeslagen

Wallonië Brussel Vlaanderen Vervoersnetbeheerder Distributienetbeheerder
Retributie voor de 
aansluiting op het 
gasnetwerk 

Vergoeding voor 
het wegenisrecht 

Retibutieregelement 
op werken aan 
nutsvoorzieningen

33,99% 
vennootschapsbelasting

15,45% rechtspersonenbelasting 
op winstuitkering aan privé-
vennoot

Energiebijdrage Federale bijdrage Toeslag beschermde 
klanten

BTW

Gewestelijk en gemeentelijk in het distributienettarief Federaal in het nettarief

Federaal op de eindfactuur



17

Problemen in de markt

• Belemmering diversifiëring invoer gas (volume en vervoerscapaciteit) 
omwille van langetermijncontracten Distrigas (en GdF) in het bijzonder 
voor laagcalorisch gas (Antwerpen en Brabant)

• Negatieve effecten op o.a.  congestiebeheer, ontwikkeling van de Hub van 
Zeebrugge en het flexibiliteitsaanbod door ongelijk toegangsregime voor 
dezelfde leiding wat betreft
– gasdoorvoer van grens tot grens (67% van de totale ingangscapaciteit en 

bovendien voor 90% gecontroleerd door Distrigas) 
– het vervoer naar de Belgische markt (overige 33% en beheerd door Fluxys)

• Voor distributie en levering zijn de volgende punten te bepleiten
– het op punt stellen van het reconciliatie proces (= toewijzing van de verschillen tussen 

de aan een leverancier toegewezen in het net geïnjecteerde hoeveelheden en de door de verbruikers 
van die leverancier van het net afgenomen hoeveelheden)

– het rationeel gebruik van regionaal opgelegde openbare dienstverplichtingen 
– een toereikende informatie-uitwisseling met de nieuwe leveranciers
– een transparante aansluitingspolitiek van nieuwe klanten 
– een verifieerbare berekeningswijze van het verbruik door de eindklant
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Wetgevende maatregelen van 
prijsbeperking

• Bestaande wettelijke mogelijkheden met rechtstreekse impact op de prijs(vorming)
– Art. 15/10 van de gaswet voorziet in het opleggen van maximumprijzen, mits het naleven 

van een aantal modaliteiten
– Art. 23 van de gaswet voorziet in het nemen van beschermingsmaatregelen, maar enkel 

in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van dreigende crisis
– Art. 1-3 van de wet van 22 januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen 

bieden instrumenten die gaan van het afsluiten van een programmaovereenkomst, over 
het vaststellen van maximumprijzen en/of maximum winstmarges tot het hanteren van 
een stelsel van prijsverhogingsaangifte

• Wetgevende initiatieven met een betere marktwerking als doel, wat onrechtstreeks 
de tarieven/prijzen kan beïnvloeden

– Aanpassen van het KB van 3 april 2003 houdende de facturatie van gas en elektriciteit 
ten einde een   modelfactuur verplichtend in te stellen

– Wegwerken van het bestaande onderscheid qua behandeling tussen doorvoer en vervoer
– Uitbreiden van de regulerende bevoegdheid van de CREG zolang er ook een niet 

gereguleerd feitelijk (bijna) monopolie bestaat binnen die domeinen die geacht werden 
voorwerp uit te maken van concurrentie

– Onderzoeken of de ‘price cap’ methode al dan niet tot betere resultaten zou leiden dan 
het huidige systeem voor het vaststellen van de tarieven
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Samenvatting

• Gasinvoer
– Technische heroriëntering van bevoorradingsgebieden met beperkte

impact (5 à 10%) op invoerprijs mogelijk
• Gastransport, opslag en LNG

– Tarieven behoren tot de meest competitieve in Europa en houden toch 
een billijke winstmarge voor de netbeheerder in

• Gasdistributie
– Tarieven doorstaan vergelijking met buitenland maar gelet op grote 

dispariteit tussen distributienetbeheerders onderling kan benchmarking
met kostenbeheersende maatregelen tariefdalingen induceren

• Gaslevering
– Daling van de nettarieven heeft nog niet geleid tot significante daling 

van de eindprijs, maar winstmarges leveranciers blijven gedrukt
• Belastingen en toeslagen

– Aandacht voor tariefimpact van openbare dienstverplichtingen 
noodzakelijk, niet in het minst omwille van competitiviteit tussen 
aardgas en stookolie
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Eindconclusie
• De eindprijs voor het aardgas in België ligt voor residentiële 

klanten net boven het gemiddelde en behoort voor industriële 
klanten tot de laagste ten opzichte van onze buurlanden

• Een analyse van de componenten van de aardgasprijs brengt 
niettemin een aantal mogelijkheden tot verlaging aan het licht

• Echter, de specifieke situatie van de Belgische aardgasmarkt 
die in elk van de productmarkten wordt gedomineerd door 
ondernemingen uit dezelfde groep bemoeilijkt het realiseren 
van bepaalde verlagingen met effect op de eindprijs

• Zo zijn de effecten van de dominantie van Distrigas op de 
invoer en vervoerscapaciteit in België, die beide amper aan 
regulering onderworpen zijn, ook voelbaar in de volgende 
segmenten van de waardeketen van het aardgas

• Aldus is meer (prijs)regulering aangewezen zolang er een 
feitelijk (quasi) monopolie bestaat binnen die domeinen die 
geacht werden voorwerp uit te maken van concurrentie
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