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Cambridge Economic Policy Associates over de Belgische aardgasmarkt 

 
 
 
In navolging van de studie van London Economics van oktober 2004, die de structuur en werking van de 
elektriciteitsmarkt in België in Europees perspectief bestudeerde, heeft de Algemene Raad van de CREG aan 
Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) gevraagd om de structuur en de werking van de aardgasmarkt 
in België te analyseren. 
 
De studie diende een gedetailleerde analyse te maken van de bestaande toetredingsdrempels die de 
mededinging in België zouden belemmeren of vertragen, steeds gezien in de context van een Europese markt. 
Indien CEPA in haar analyse toetredingsdrempels zou vaststellen, moest het rapport tevens de nodige 
maatregelen voorstellen die deze toetredingsdrempels zouden kunnen wegnemen en/of die de 
mededingingsvoorwaarden in België zouden kunnen verbeteren. 
 
Tijdens de bijzondere vergadering van 6 maart 2008 heeft de Algemene Raad van de CREG kennis genomen 
van het rapport. Als bijlage bij dit persbericht vindt u hiervan een beknopte samenvatting. 
 
De Algemene Raad van de CREG heeft zich nog niet uitgesproken over de door CEPA gemaakte vaststellingen 
en de aanbevelingen die werden opgenomen in het rapport. Hij neemt zich voor over deze studie zo snel 
mogelijk een advies te formuleren. 
 
Het CEPA-rapport “Structure and Functioning of the Natural Gas Market in Belgium in a European Context” is 
beschikbaar op de website van de CREG in de rubriek publicaties. 
 
 
 
 
De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, opgericht 
door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator 
heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen anderzijds. 
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Beknopte samenvatting van het CEPA-rapport 
 

“Structuur en werking van de Belgische aardgasmarkt  
in een Europese context” 

 
 
1. Toetredingsdrempels 
 
 
CEPA stelde in haar rapport de volgende toetredingsdrempels vast:  
 

• Drempels voor mededinging op de productmarkten 
 
CEPA heeft, met betrekking tot de primaire groothandelsmarkten voor hoogcalorisch gas, enkele potentiële 
bezorgdheden opgeworpen die betrekking hebben op de mogelijkheid voor nieuwkomers om aardgas aan te 
kopen tegen dezelfde voorwaarden als de bestaande marktspelers. Voor de secundaire handelsmarkten werden 
enerzijds geen belangrijke directe drempels voor trading op de Zeebrugge hub vastgesteld, maar lijken er 
anderzijds wel belangrijke indirecte drempels te bestaan (bijv. problemen met de beschikbaarheid van 
vervoerscapaciteit voor geïnteresseerde traders of verschillen in kwaliteitsspecificaties voor aardgas tussen het 
VK en continentaal Europa). Op de kleinhandelsmarkten vond CEPA geen merkbare directe 
toetredingsdrempels. Het beperkte aantal concurrenten en hun beperkte activiteit op deze markten betekenen 
echter dat eindconsumenten over het algemeen geen competitief aanbod krijgen in vergelijking met de prijzen 
die de bestaande leveranciers aanrekenen. 
 

• Drempels voor mededinging op de productmarkten als gevolg van problemen met de toegang tot het 
vervoersnet 

 
De bezorgdheden die CEPA in dit verband noteerde, zijn een gebrek aan beschikbare vervoerscapaciteit,  
discriminatie bij de toepassing van de op “first come, first served” gebaseerde nettoegangregels tussen 
bestaande marktspelers en nieuwkomers, gebrekkig gebruik van capaciteit en te complexe marktregels. 
 

• Drempels voor mededinging als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van flexibiliteitsdiensten 
 
CEPA stelde op dit punt drie belangrijke drempels vast: de toewijzing van alle bestaande beschikbare 
opslagcapaciteit aan bevrachters die de op het distributienet aangesloten klanten bevoorraden, een verstoring 
van de investeringssignalen voor nieuwe opslaginstallaties en een gebrek aan nieuwe investeringen in 
opslaginstallaties. Er lijken geen noemenswaardige drempels te zijn met betrekking tot de werking van de LNG-
markten. 
 

• De markt voor laagcalorisch gas 
 
De structuur van de L-gasmarkt is niet bevorderlijk voor een daadwerkelijke mededinging. 
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2. De oorzaken van de drempels 
 
Volgens CEPA zijn de volgende vijf mogelijkheden de meest waarschijnlijke oorzaken van de overgrote 
meerderheid van de drempels die in het rapport worden vastgesteld:  
 

• De complexiteit van de bestaande markregels en andere wettelijke beperkingen op de marktwerking. 
• De impact van historische overeenkomsten, zoals contracten met betrekking tot de groothandel in 

aardgas en de capaciteit op de internationale doorvoerpijplijnen. 
• De verticale integratie van de Belgische aardgasmarkt en in het bijzonder de rol van de groep Suez in 

de Belgische bevoorradingsketen. 
• Het huidige reguleringsstelsel en de aard van de aanmoedigingspremies waarin het voorziet. 
• Activiteiten en operaties in andere landen die de werking van de Belgische aardgasmarkt beïnvloeden. 

 
CEPA noteerde dat het moeilijk was om de specifieke oorzaken van sommige van de vastgestelde drempels te 
bepalen. 
 
 
3. Voorgestelde remedies 
 
Volgens CEPA bieden de remedies die in de fusiebeschikking Suez - Gaz de France opgenomen zijn de 
mogelijkheid om sommige structurele problemen aan te pakken die in het rapport werden beschouwd als 
belangrijke drempels voor de verdere ontwikkeling van de mededinging op de Belgische aardgasmarkt. In het 
bijzonder de verkoop door de fusiepartijen van hun aandeel in Distrigas en de vermindering van hun aandeel in, 
en controle over, Fluxys zijn mogelijk belangrijke pro-competitieve ontwikkelingen. CEPA noteerde hierbij wel het 
belang om na te gaan hoe de remedies in de praktijk zullen werken. Daarnaast worden sommige andere door 
CEPA vastgestelde drempels (bijv. de beschikbaarheid van vervoerscapaciteit of balanceringsregels) niet 
beïnvloed door de remedies.  
 
CEPA benadrukte dat de door haar voorgestelde remedies zorgvuldig door alle belanghebbenden in de 
Belgische aardgasmarkt moeten worden beoordeeld. De marktregels en het marktdesign dienen bijgevolg het 
best te worden ontwikkeld via een procedure waarbij alle partijen hun standpunt op een open en transparante 
wijze kenbaar kunnen maken. Een breed vertrouwen in de marktregels kan volgens CEPA immers enkel maar 
plaats vinden indien eerst alle belanghebbenden de mogelijkheid hebben gekregen om bij te dragen tot de 
ontwikkeling van het marktdesign en het opstellen van de gedetailleerde marktregels. 
 
Bij het ontwikkelen van de voorgestelde remedies ging CEPA in het algemeen vrij voorzichtig te werk en spitste 
het zich voornamelijk toe op het vinden van remedies waarvan het erg overtuigd was dat de vermoedelijke 
voordelen de eventuele implementeringskosten zou overtreffen. Daarnaast noteerde CEPA ook radicalere opties 
die op langere termijn konden overwogen worden indien de aanvankelijk voorgestelde remedies niet tot een 
significante toename van het concurrentiepeil zouden leiden. 
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Als mogelijke tussenoplossing werden de volgende hoofdmaatregelen voorgesteld: 
 

• Geef de CREG de bevoegdheid om Fluxys investeringen op te leggen als er duidelijk vraag naar is 
vanwege de bevrachters  

• Inspectie door de CREG van de contracten van Distrigas om elke eventuele nadelige invloed hiervan op 
de Belgische markt na te gaan 

• Geef de CREG de bevoegdheid om use-it-or-lose-it (UIOLI) bepalingen op te leggen; de UIOLI-regels 
zouden daarnaast ook moeten gelden voor doorvoercapaciteit 

• Geef Fluxys de financiële aanmoedigingspremies om de beschikbare capaciteit op het netwerk te 
verhogen zonder bijkomende investering 

• Fluxys dient te investeren in bijkomende menginstallaties, mits gesteund door de bevrachters 
• Schrap de vereiste van het hebben van fysische capaciteit in Zeebrugge om op de hub te kunnen 

verhandelen.  
• Verscheidene maatregelen werden voorgesteld met betrekking tot de balanceringsregels: 

o Voer een systeem in om problemen en hun impact op bevrachters te rapporteren 
o Geef Fluxys financiële aanmoedigingspremies om de balanceringskosten te minimaliseren of 

om het regime te vereenvoudigen 
o Dien voorstellen in om het balanceringssysteem te vereenvoudigen  

• Schrap de wettelijke beperking van één enkele beheerder voor opslag in België  
• Vereis dat de overdracht van opslagcapaciteitrechten tussen netgebruikers gebeurt op maandbasis 

naarmate ze met de distributie geconnecteerde klanten winnen of verliezen 
• Bied Fluxys een financiële beloning aan voor het bevorderen en ontwikkelen van de secundaire handel 

in opslagdiensten 
• Drijf de transparantievereisten voor Fluxys op:  

o Publicatie van de dagelijks beschikbare fysische doorvoercapaciteit  
o Publicatie op maandbasis van de capaciteitreserves in de opslaginstallaties 
o Publicatie van de vragen om bijkomende capaciteit en van elke reden tot weigering hiervan  
o Publicatie van de vooruitzichten inzake vraag en aanbod en van de capaciteit die vermoedelijk 

op korte en lange termijn zal beschikbaar zijn 
• Verplicht Fluxys dat het tot 10% van de ingangscapaciteit op elk ingangspunt voorbehoudt voor verkoop 

op jaarbasis 
 
 
 
4. Volgende stappen 
 
De Algemene Raad heeft kennis genomen van het rapport van CEPA, dat hij in de komende weken diepgaand 
zal analyseren en bediscussiëren. In zijn advies zal hij, waar nodig, uiteenzetten welke verdere stappen volgens 
hem genomen moeten worden om de werking van de aardgasmarkt te verbeteren. 
 


