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De gasprijs voor een gezin in Brussel komt overeen met de gemiddelde 

gasprijs in de hoofdstad van onze buurlanden, 
ondanks aanzienlijke distributiekosten  

 
 

Zoals voor de elektriciteit heeft de CREG de prijs van aardgas in Brussel en in de hoofdstad van onze 
buurlanden vergeleken. Ze stelt vast dat de totale jaarlijkse factuur van een gezin van vier personen 
dat zich met gas verwarmt (23 260 kWh/jaar), in januari 2011 in Brussel 1 463 euro bedroeg, in 
Londen 1 007 euro, in Parijs 1 358 euro, in Amsterdam 1 477 euro en in Berlijn 1 526 euro. Ten 
opzichte van Brussel is het gas 31 % goedkoper in Londen en 7 % goedkoper in Parijs, maar 1 % 
duurder in Amsterdam en 4 % duurder in Berlijn. 
 
Dit prijsniveau in de Belgische hoofdstad is te wijten aan de volgende elementen: 
 

1. de distributiekost in Brussel is hoger dan in alle andere hoofdsteden, zelfs wanneer de 
belastingelementen worden afgetrokken ; 

 
2. de energiekost (met andere woorden de kost van een gasmolecule) bevindt zich in Brussel 

boven het gemiddelde van de andere hoofdsteden, voornamelijk omwille van de indexering 
ervan op de olieprijzen door de dominante leverancier en omwille van de zwakke concurrentie 
op de Brusselse markt; 

 
3. tot slot is de BTW in Brussel hoger dan in de andere hoofdsteden. 

 
Bovendien is de prijs van gas om verschillende redenen bijzonder laag in de Engelse hoofdstad, in 
vergelijking met de hoofdsteden van het vasteland : de taksen en de BTW zijn laag, de 
distributiekosten zijn gering en de prijs van een gasmolecule wordt niet op de olieprijzen geïndexeerd, 
zoals meestal het geval is op het continent, maar op de prijs van het gas op de beurs, die sinds twee 
jaar vrij laag is. Daarnaast is er in het Verenigd Koninkrijk veel concurrentie tussen de gasleveranciers 
onderling, waardoor de prijzen nog meer dalen. 
 
De CREG benadrukt dat deze conclusies gelden voor de hoofdsteden, maar niet noodzakelijk voor het 
hele nationale grondgebied. Deze situatie wordt ook in het buitenland vastgesteld voor andere 
componenten van de gasfactuur. 
 
Om deze vergelijking te kunnen uitvoeren, heeft de CREG een objectieve methodologie uitgewerkt. 
Bovendien werden alle gegevens gecontroleerd en goedgekeurd door de nationale regulatoren van de 
betrokken landen. 
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