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I INLEIDING 

 

1. De CREG heeft voor deze studie als streefdoel om de kostenstructuur van aardgas in 

januari 2011 in Brussel te vergelijken met deze van de hoofdsteden van de verschillende 

buurlanden. De klant in kwestie is een residentiële verbruiker, met een jaaropnamemeter 

(van het type G2,5 tot G61), die jaarlijks 23.260 kWh2 aan aardgas verbruikt. 

 

2. Wat betreft de geldigheid van de gegevens, hebben wij alle nationale regulatoren van 

de betrokken landen gecontacteerd en rekening gehouden met hun eventuele opmerkingen.  

 

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

vergadering van 24 februari 2011. 

 

 

 

 
 
  

                                                
1
 Meter met een maximum debiet dat gaat tot 2,5 of 6 m³/u. 

2
 Dit verbruik komt overeen met het verbruik van een gemiddeld gezin dat woont in een huis waarin 

aardgas wordt gebruikt voor verwarming, keuken en warm water. Dit stemt overeen met de vroegere 
D3-definitie van Eurostat. 
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II EUROSTAT 

 

4. Eurostat geeft ons een globaal overzicht van de residentiële aardgasprijzen, ook wel 

de D2-klanten genoemd (tussen 20 en 200 GJ3/jaar). De volgende prijzen zijn afkomstig van 

het document “Data in Focus” van Eurostat4. Deze prijzen zijn die van het tweede semester 

2010 (2010/S1), de laatst beschikbare statistieken. In tegenstelling tot de elektriciteit 

vermeldt Eurostat niet het deel van de prijs dat toe te schrijven is aan de nettarieven voor 

het aardgas. 

 

Tabel 1:  Aardgasprijs in €/MWh in het 1
ste

 semester 2010, volgens Eurostat, voor huishoudens 
met een verbruik tussen 5.555 kWh en 55.550 kWh. 

 

 
 

 

5. Deze cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden beschouwd. Er bestaan 

immers taksen in Groot-Brittannië (zoals CESP (community energy saving programme) of 

CERT (Carbon Emission Reduction Target)). Deze worden door Eurostat echter in de 

energiekost (supplier) opgenomen. Het is dus belangrijk om op te merken dat Eurostat enkel 

de taksen die op de factuur van de eindverbruiker staan als taksen categoriseert. 

 

6. Bovendien worden deze statistieken geacht een nationaal gemiddelde voor te stellen, 

terwijl er in veel gevallen distributiekosten bestaan die verschillen van de ene distributiezone 

tot de andere binnen eenzelfde land. 

 

  

                                                
3
 Dit stemt overeen met een volume tussen 5.555 kWh en 55.550 kWh/jaar. De prijs uitgedrukt in 

€/GJ werd in de tabel omgezet naar €/MWh (1 MWh = 3,6 GJ). 
4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-047/EN/KS-QA-10-047-EN.PDF, 

gepubliceerd op 30 november 2010. 

€/MWh Basisprijs Taksen BTW Totaal

België 42,30 1,48 9,14 52,92

Duitsland 41,54 5,94 9,04 56,52

Frankrijk 44,10 0,18 7,78 52,06

Nederland 40,28 18,61 11,16 70,06

Groot-Brittannië 38,63 0,00 1,91 40,54

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-047/EN/KS-QA-10-047-EN.PDF
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III DE HEPI-METHODE 

 

7. Elke maand publiceert de think tank VaasaETT Global Energy de prijsindexen van 

aardgas (HEPI = household energy price index) voor de residentiële sector in de 

hoofdsteden van Europa5. Dit biedt niet enkel een globaal prijsniveau, ook de ontleding van 

de prijs in vier componenten (BTW, taksen, distributie en energie) wordt gepubliceerd. Zie 

tabel 2 voor een overzicht van deze  prijzen voor december 2010. 

 

8. De berekeningsmethode gebeurt in twee etappes. Eerst wordt de prijs van drie 

offertes per hoofdstad berekend. De eerste offerte is de "standaardofferte" van de 

historische operator (vb.: gereguleerde offerte van GDF Suez in Parijs, of de prijs van de 

basisofferte van Electrabel in Brussel). De tweede offerte is de "marktofferte" van de 

historische operator (vb.: de marktprijsofferte van GDF Suez in Parijs, of de EnergyPlus-

offerte van Electrabel in Brussel). De derde offerte is die van de belangrijkste concurrent van 

de historische operator (vb.: Lampiris in Brussel). Vervolgens wordt het gewogen 

gemiddelde van deze drie offertes berekend met de marktaandelen als wegingsfactor. De 

energiehoeveelheid voor HEPI wordt gevormd door het nationale residentiële gemiddelde.  

 

Tabel 2:  Aardgasprijs voor de huishoudens volgens de HEPI-index in december 2010 in €/jaar
6
  

 

 

 

 

 

  

                                                
5
 De maandelijkse prijzen zijn beschikbaar op de pagina http://www.vaasaett.com/projects/hepi/latest-

press-release/. 
6
 De energiehoeveelheid voor HEPI wordt gevormd door het residentiële nationale gemiddelde. Dit 

gemiddelde kan lager of hoger zijn dan 23.260 kWh/jaar. De prijs die afkomstig is van HEPI wordt 
uitgedrukt in c€/kWh. Om een vergelijkbare prijs in €/jaar te bekomen, wordt deze proportionele prijs 
vermenigvuldigd met 23.260 kWh. 

Brussel Parijs Berlijn Amsterdam Londen

Energie 868,41 710,59 882,67 687,75 716,73

Distributie 365,65 483,20 333,08 171,94 211,99

Taksen 30,47 14,21 183,20 343,88 30,28

BTW 259,00 198,97 266,47 229,25 50,47

Totaal 1.523,53 1.421,19 1.665,42 1.432,82 1.009,48

c€/kWh 6,55 6,11 7,16 6,16 4,34

http://www.vaasaett.com/projects/hepi/latest-press-release/
http://www.vaasaett.com/projects/hepi/latest-press-release/
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IV EIGEN VERGELIJKING 

 

9. Het doel van dit hoofdstuk is enerzijds de HEPI-tabel voor januari 2011 te 

reconstrueren aan de hand van publiek beschikbare gegevens en gegevens die beschikbaar 

zijn bij de nationale regulatoren, en anderzijds meer in detail de tarifering op de detailmarkt 

voor aardgas in elk land te analyseren. Wij zullen niet verder over Eurostat uitweiden 

aangezien dit een zeer gewaagde reconstructieoefening is. 

 

10. Eerst en vooral gebruikt Eurostat immers nationale gemiddelden, terwijl wij ons zullen 

concentreren op de aardgasprijs in de hoofdsteden. Een tweede verschil situeert zich in de 

definitie van het verbruikerstype. Eurostat gebruikt een band van 5.555 kWh tot 55.550 

kWh/jaar. Voor onze benadering hebben wij een verbruik genomen van 23.260 kWh/jaar. 

Onze vergelijking is dus niet gebaseerd op dezelfde elementen als die van Eurostat. 

 

11. De HEPI-methode berust, zoals uitgelegd, op een weging van drie aardgasoffertes. 

De energiehoeveelheid voor HEPI is dus niet 23.260 kWh/jaar, maar wordt gevormd door 

het nationale residentiële gemiddelde. 

 

Wat betreft de marktaandelen7 in het buitenland, hebben we bepaalde hypotheses 

gehanteerd bij gebrek aan betrouwbare publieke informatie. Wij hebben er eveneens voor 

geopteerd om de minst dure alternatieve leverancier op te nemen en de marktaandelen van 

deze alternatieve leverancier en van de historische leverancier te ramen (standaardformule 

en marktformule).  

 

Om de zo juist mogelijke informatie terug te vinden met betrekking tot de marktaandelen en 

tot de tariefstructuur in het buitenland, hebben we meer bepaald de volgende sites 

geraadpleegd8: 

 

 Regulatoren (CRE, Bundesnetzagentur, Energiekamer, Ofgem) 

 Prijsvergelijkers (Energie-info, Check24, Easyswitch, Energyhelpline) 

                                                
7
 De totale marktaandelen in de tabellen bereiken niet 100% omdat er meer dan twee leveranciers in 

elk geanalyseerd land bestaan. 
8
 cre.fr ; bundesnetzgentur.de ; energiekamer.nl ; ofgem.co.uk ; www.energie-info.fr ; 

www.check24.de ; www.easyswitch.nl; www.energyhelpline.com; dolcevita.gazdefrance.fr ; direct-
energie.com ; gasag.de ; flexgas.de ; nuon.nl ; nlenergie.nl ; grdf.fr ; nbb-netzgesellschaft.de ; 
stadtwerke-bochum.de ; liander.nl ; nationalgrid.com  

http://cre.fr/
http://bundesnetzgentur.de/
http://energiekamer.nl/
http://www.ofgem.co.uk/
http://www.energie-info.fr/
http://www.check24.de/
http://www.easyswitch.nl/
http://www.energyhelpline.com/
http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/
http://www.direct-energie.com/
http://www.direct-energie.com/
http://www.gasag.de/
http://www.flexgas.de/
http://www.nuon.nl/
http://www.nlenergie.nl/
http://www.grdf.fr/
http://www.nbb-netzgesellschaft.de/
http://www.stadtwerke-bochum.de/
file://cregf1/Data_P/005%20SPECIFIEKE%20ONDERWERPEN%20-%20SUJETS%20SPECIFIQUES/010%20PARAMETRES%20GAZ%20&%20ELEC/Parametres_Gaz/Europe/liander.nl
http://www.nationalgrid.com/
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 Leveranciers (GDF, Direct Energie, GASAG, FlexGas, Nuon, NEM, BG, EDF 

Energy)  

 Netwerkbeheerders (GRDF, NBB, Stadtwerke Bochum, Liander, National Grid) 

 

Ook hebben we de regulatoren en bepaalde netwerkbeheerders gecontacteerd om 

bijkomende informatie te verkrijgen. 
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IV.1. België 

 

 

IV.1.1. Distributienettarieven en taksen 

 

 

IV.1.1.1. Tarieven voor het gebruik van het distributienet 

 

12. De DNB in Brussel is Sibelga. Het meerjaren-distributienettarief (2009-2012) wordt 

bepaald door de CREG op basis van de van kracht zijnde wetgeving. Dit bestaat voor een 

T2-klant (tussen 5 en 150 MWh/jaar) uit vaste vergoedingen9 en proportionele termen10. In 

de hoofdstad is het totale distributienettarief het volgende: 

 

 jaarlijkse vaste vergoeding: 69,44 € excl. BTW 

 proportionele term: 1,1527 c€/kWh excl. BTW 

 

Er bestaan echter eveneens taksen die in het distributienettarief zitten inbegrepen. Voor 

Brussel (Sibelga) gaat het om de rechtspersonenbelasting (0,0104 c€/kWh) en de 

wegenisbijdrage (0,1083 c€/kWh) die in het distributienettarief zitten inbegrepen. In de 

Europese vergelijkingsoefening lijkt het ons vandaar correcter deze elementen toe te wijzen 

aan de post “taksen” en deze voortaan uit de distributie te halen.  

 

Vandaar dat het gecorrigeerde distributienettarief het volgende is: 

 

 jaarlijkse vaste vergoeding: 69,44 € excl. BTW 

 proportionele term: 1,034 c€/kWh excl. BTW11 
 

Dit komt neer op een jaarlijks distributiebedrag (exclusief de hierboven vermelde taksen) van 

309,95 € voor een klant van 23.260 kWh. 

 

 

                                                
9
 De vaste vergoeding heeft betrekking op de vervoeractiviteiten en op de meting. 

10
 De proportionele term heeft betrekking op de volgende activiteiten: vervoer, systeembeheer, 

openbaredienstverplichtingen, niet-gekapitaliseerde pensioenlasten, rechtspersonenbelasting en de 
wegenisbijdrage. 
11

 1,1527 – (0,0104 + 0,1083) 
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IV.1.1.2. Taksen 

 

I. Energiebijdrage12: 0,09889 c€/kWh excl. BTW  

II. Federale bijdrage13: 0,01510 c€/kWh excl. BTW 

III. Toeslag beschermde klanten14: 0,03506 c€/kWh excl. BTW  

IV. Rechtspersonenbelasting (via DNB – federaal): 0,0104 c€/kWh excl. BTW 

V. Wegenisbijdrage (via DNB – gemeentelijk): 0,1083 c€/kWh 

 

13. Er bestaan dus vier federale taksen en één gemeentetaks. Het totale bedrag aan 

taksen voor een Brusselse residentiële klant bedraagt 0,26775 c€/kWh. Dit komt neer op 

een jaarlijks bedrag aan taksen van 62,28 € exclusief BTW voor een klant die 23.260 

kWh/jaar verbruikt. 

 

IV.1.1.3. BTW 

 

14. Het percentage bedraagt 21% en wordt geheven op alle elementen die onderdeel 

uitmaken van de aardgasprijs, met uitzondering van de toeslag beschermde klanten. 

 

 

IV.1.2. Tariefformule van bepaalde aardgasleveranciers 

15. In tegenstelling tot de all-in offertes die door de leveranciers worden aangeboden in 

de buurlanden die in deze studie worden geanalyseerd, vermelden de offertes van de 

leveranciers in België (en in Nederland) de energiecomponent (inclusief transport). De 

distributie en de taksen worden afzonderlijk vermeld op de tarieffiches van de leveranciers 

actief in België. Deze tarieffiches vermelden het energie- en transporttarief incl. BTW. In de 

samenvattende tabel voor elk land wordt dit energie- en transportgedeelte evenwel 

voorgesteld excl. BTW. 

                                                
12

 Dit bedrag aan taksen geldt voor een jaarlijks verbruik van minder dan 976.944 kWh, zie art. 149 
van de Programmawet van 27 december 2005 (taks gewijzigd vanaf 1 januari 2007). Deze taks wordt 
toegewezen aan een fonds met het oog op het financiële evenwicht van de sociale zekerheid.  
13

 http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/2011/CotFed/CotFedG2011NL.pdf. Zie eveneens het besluit van 24 
maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van 
sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering en de 
controle op de aardgasmarkt. Deze taks dient tot financiering van de CREG, de sociale 
begeleidingstaak inzake energie van de OCMW’s en de verwarmingspremies. 
14

 Net zoals de federale bijdrage wordt de toeslag beschermde klanten bepaald door de CREG en elk 
jaar gepubliceerd in een koninklijk besluit. De toeslag beschermde klanten is vrijgesteld van BTW. 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/regulation/loi/20051227_lp.jsp
http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/2011/CotFed/CotFedG2011NL.pdf
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Tabel 3:  Offertes van verschillende aardgasleveranciers in Brussel (januari 2011), energie- & 
transportgedeelte 

 

 

 

 

IV.1.3. Berekening van de ontleding van de aardgasprijs 

 

Tabel 4:  Ontleding van de aardgasprijs in Brussel, postcode 1000 (januari 2011) voor een volume 
van 23.260 kWh/jaar 

 

 

16. Uit de informatie over het derde trimester van 2010, die door Brugel15, de Brusselse 

regionale regulator, en Electrabel werd aangeleverd, blijkt dat 36% van de klanten in Brussel 

nog steeds bij de standaardoperator zijn aangesloten, namelijk Electrabel basisofferte. 

Ongeveer 30% van de Brusselse klanten hebben geopteerd voor het EnergyPlus-aanbod 

van Electrabel. Het totale marktaandeel van Electrabel binnen de residentiële sector in 

Brussel bedraagt 88% terwijl de overige tariefformules van deze leverancier de resterende 

22% voor hun rekening nemen. Lampiris is voor particulieren de tweede belangrijkste 

leverancier in Brussel, met een marktaandeel van 6,5%.  

 

                                                
15

 http://www.brugel.be/Public/Page.php?ID=3293&siteID=&language=dut, klik vervolgens op het 
document “statistieken”. 

Type contract
Vast recht (€/jaar) 

BTW incl.

Variabele term 

(c€/kWh) BTW incl.

Totaal (€) BTW incl. 

volume 23.260 

kWh/jaar

Electrabel - 

basisaanbod
46,95 4,274 1.041,08

Electrabel - 

Energy +
45,99 4,188 1.020,12

Lampiris 40,00 3,420 835,49

Brussel
Energie & 

Transport (€)
Distributie (€) Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

Electrabel - 

basisaanbod
860,40 309,95 62,28 257,14 1.489,76 36%

Electrabel - Energy + 843,07 309,95 62,28 253,50 1.468,80 30%

Lampiris 690,49 309,95 62,28 221,46 1.284,17 6,5%

Gewogen gemiddelde 837,91 309,95 62,28 252,42 1.462,55 72%

http://www.brugel.be/Public/Page.php?ID=3293&siteID=&language=dut
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IV.2. Frankrijk 

 

17. Het gereguleerde tarief in Frankrijk is territoriaal gelijkgetrokken (perequatie)16. Er 

bestaan evenwel 6 zones afhankelijk van de afstand tot het transportnet. Parijs bevindt zich 

in zone 2. 

 

 

IV.2.1. Distributienettarieven en taksen 

 

IV.2.1.1. Tarief voor het gebruik van de openbare distributienetwerken voor aardgas  

 

18. De DNB in Parijs is GRDF, dochteronderneming van GDF Suez. Het 

distributienettarief17 wordt bepaald bij Ministerieel Besluit, op voorstel van de CRE (de 

Franse nationale regulator).  

 

Dit tarief is onderverdeeld in twee componenten. Voor een T2-klant (van 6 tot 300 MWh/jaar) 

zijn deze componenten de volgende: 

 

 een vaste jaarlijkse vergoeding van 112,80 €  excl. BTW  

 een proportionele prijs van 0,682 c€/kWh excl. BTW 

 

 

IV.2.1.2. Bijdrage aan het speciaal solidariteitstarief voor aardgas (CTSSG) 

 

19. Het eenheidsbedrag van deze bijdrage wordt bepaald bij Ministerieel Besluit18 in 

eurocent per kilowattuur. Het wordt toegepast op elk verbruikt kilowattuur. Met deze bijdrage 

kan het Speciaal Solidariteitstarief Gas worden gefinancierd, ten gunste van de minder 

bedeelde klanten. 

 

                                                
16

 De gereguleerde tarieven van de ELD (andere historische leveranciers dan GDF Suez) is 
verschillend van dat van GDF Suez. 
17

 De laatste versie van het meerjaren-distributienettarief (2008-2011) is van kracht geworden op 1 
augustus 2010. 
http://www.grdf.fr/fileadmin/user_upload/pdf/Cible_Fournisseurs/Arrete_du_31_mai_2010.pdf 
verstrekt meer informatie hierover. 
18

 Besluit van 28 oktober 2009, verschenen in het Frans staatsblad op 11 november 2009 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091111&numTexte=12&
pageDebut=19506&pageFin=19506  

http://www.grdf.fr/fileadmin/user_upload/pdf/Cible_Fournisseurs/Arrete_du_31_mai_2010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091111&numTexte=12&pageDebut=19506&pageFin=19506
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091111&numTexte=12&pageDebut=19506&pageFin=19506
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De CTSSG bedraagt 0,0045 c€/kWh excl. BTW. Dit vertegenwoordigt ongeveer 1,05 € per 

klant voor een volume van 23.260 kWh/jaar. 

 

De CTSSG is inbegrepen in het gereguleerde tarief van GDF Suez. 

 

 

IV.2.1.3. Tarifaire bijdrage voor transport (CTA) 

 

20. Net zoals bij elektriciteit vertegenwoordigt deze taks een percentage19 van de 

transportkost van aardgas. Deze taks, die bepaald wordt bij Ministerieel Besluit, staat los 

van de leverancier, maar hangt af van de gemeente alsook van het gebruik van het aardgas. 

De waarde van de CTA in Parijs bedraagt ongeveer 24 € per klant per jaar excl. BTW. 

 

De CTA is niet als dusdanig inbegrepen in het gereguleerde tarief van GDF Suez. Toch 

wordt ze om praktische redenen opgenomen in de onderstaande tabellen. 

 

 

IV.2.1.4. BTW 

 

21. De BTW-tarieven zijn verschillend, afhankelijk van het feit of het gaat om vaste 

vergoedingen of proportionele termen. De belastingsvoet bedraagt 5,5% op het abonnement 

en de CTA, terwijl hij 19,6% bedraagt op de proportionele term.  

 

IV.2.2. Tariefformules van bepaalde aardgasleveranciers 

 

22. Vandaag bestaan er in Frankrijk twee types van offertes. De eerste is een offerte met 

een gereguleerde20 tarificatie en de tweede is een marktofferte. In het kader van deze studie 

hebben wij ervoor gekozen de aardgasprijs in Parijs te bepalen op basis van het B1-tarief (6 

tot 30 MWh/jaar) in zone 2. 

                                                
19

 Dit percentage bedraagt 17,7% van de kostprijs van het distributieabonnement (112,80 €) en 5,3% 
van de transportkost (geraamd op 76,40 € in Parijs). Zie http://www.vialis.tm.fr/degn/cta_437.php. 
20

 De gereguleerde tarieven worden gezamenlijk door de ministers van economie en energie 
vastgelegd op advies van de CRE. Ze zijn zo vastgelegd dat ze toelaten het verbruikstarief van 
publieke aardgasnetten, de bevoorradingskosten en de commerciële kosten van de historische 
leverancier GDF Suez te dekken. Op 10 december 2010 is in het Franse Staatsblad het besluit 
verschenen betreffende de gereguleerde aardgastarieven met de nieuwe indexeringsformule van de 
bevoorradingskosten, op basis van de prijs van aardolieproducten en van de gasnotering TTF die 
ongeveer 9,5% van deze kosten vertegenwoordigt naar aanleiding van de heronderhandeling van 
bepaalde langetermijncontracten. 

http://www.vialis.tm.fr/degn/cta_437.php
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101210&numTexte=53&pageDebut=21635&pageFin=21636
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Tabel 5: Offertes incl. BTW, in Parijs postcode 75013 (januari 2011) 

 

23. Er bestaan andere aardgasleveranciers in Frankrijk (Altergaz, EDF, …). Een 

vergelijking van hun offertes kan worden teruggevonden op http://www.energie-info.fr/. De 

marktmonitoring van de CRE geeft een idee van de marktaandelen van de verschillende 

marktspelers in de residentiële sector op 30 september 201021. GDF Suez gereguleerd bezit 

bijna 89% van de markt en GDF Suez marktofferte ongeveer 4,7% van de markt. De meest 

belangrijke alternatieve aardgasoperator is Direct Energie22. 

 

 

IV.2.3. Berekening van de ontleding van de aardgasprijs 

 
Tabel 6:  Ontleding van de aardgasprijs in Parijs, postcode 75013 (januari 2011) 

 

 

 

 

  

                                                
21

 http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (3de trimester 2010) 
22

 http://groupe.direct-energie.com/le-groupe-direct-energie/ouverture-marche-energie.html         Wij 
nemen 215.000 klanten bij Direct Energie, op 10.700.000 residentiële aansluitingen. De andere 
marktaandelen werden rechtstreeks genomen of berekend uit de beschikbare gegevens in het rapport 
van de marktmonitoring van de CRE. 

Type contract
Vast recht (€/jaar) BTW 

incl.

Variabele term (c€/kWh) 

BTW incl.

GDF Suez Gereguleerde prijs B1 179,77 5,059

GDF Suez Marktprijs vast 1 jaar 185,47 5,382

Direct Energie Marktprijs B1 en B2i 177,36 4,550

Parijs
Energie & 

Transport (€)

Distributie 

(€)
Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

GDF Suez gereguleerd 857,79 271,43 25,06 202,21 1.356,49 88,8%

GDF Suez markt 926,01 271,43 25,06 214,82 1.437,32 4,7%

Direct Energie 756,51 271,43 25,06 182,68 1.235,69 2,0%

Gewogen gemiddelde 859,01 271,43 25,06 202,42 1.357,93

http://www.energie-info.fr/
http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches
http://groupe.direct-energie.com/le-groupe-direct-energie/ouverture-marche-energie.html
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IV.3. Duitsland 

 

 

IV.3.1. Distributienettarieven en taksen 

 

 

IV.3.1.1. Tarieven voor het gebruik van het distributienet (Netzentgelte) 

 

24. De DNB in Berlijn is Netzgesellschaft Berlin – Brandenburg (NBB). Het 

distributienettarief23 wordt jaarlijks vastgelegd door de DNB in overeenstemming met de 

principes die zijn opgenomen in de Gasnetzentgeltverordnung (verordening betreffende de 

nettarieven aardgas) en is gebaseerd op de toegestane inkomsten zoals bepaald door de 

Bundesnetzagentur (Duitse federale regulator). Voor een klant met een verbruik tussen 6 en 

25 MWh/jaar is het tarief samengesteld uit de volgende drie vergoedingen (bedragen excl. 

BTW):  

 

o Gebruik van het netwerk (Netznutzungsentgelt), dat bestaat uit een vaste term 

(Grundpreis) van 0,88 €/maand en een proportionele term van 1,272 c€/kWh 

(Arbeitspreis). 

o Facturatie (Abrechnungsentgelt): 10,76 €/jaar 

o Meteropname (Messentgelt): 6,22 €/jaar voor een teller G2,5 

 

Het distributienettarief omvat eveneens een gemeentevergoeding (Konzessionsabgabe) van 

0,03 c€/kWh voor een verbruik tussen 8 en 5.000 MWh/jaar. In het kader van deze studie 

wordt deze vergoeding evenwel in de rubriek “taksen” ondergebracht. 

 

Het distributienettarief (exclusief gemeentevergoeding) is bijgevolg het volgende: 

 

 Jaarlijkse vaste vergoeding: 27,54 € excl. BTW 

 Proportionele term: 1,272 c€/kWh excl. BTW 

 

  

                                                
23

 Zie http://www.nbb-netzgesellschaft.de/de/service/download_center/index.doc.html, rubriek 
"Netzzugang und Transport" 

http://www.nbb-netzgesellschaft.de/de/service/download_center/index.doc.html
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Er dient te worden opgemerkt dat het distributietarief hier eveneens het transportgedeelte 

omvat, in tegenstelling tot de andere in deze studie geanalyseerde landen waar het transport 

samen met de molecule wordt gefactureerd. Dit is te wijten aan het feit dat in Duitsland de 

transportkost wordt gefactureerd aan de DNB en niet aan de leverancier, zoals wel het geval 

is in de andere geanalyseerde landen. Bovendien kan dit een verklaring vormen voor de 

hogere kostrijs van het distributienettarief in Duitsland in vergelijking met de andere landen. 

 

 

IV.3.1.2. Aardgasbijdrage (Erdgassteuer)  

 

25. Deze taks die geheven wordt ten gunste van de federale Staat bedraagt 0,55 

c€/kWh24 excl. BTW sinds 2002.  

 

 

IV.3.1.3. Concessie (Konzessionsabgabe)  

 

26. Het gaat om een bijdrage gestort aan de gemeente voor de toekenning van het 

gebruiksrecht voor de aanleg en het gebruik van verschillende leidingen (water, elektriciteit, 

gas, …). Deze taks bedraagt 0,03 c€/kWh excl. BTW voor Berlijn. 

 

 

IV.3.1.4. BTW (Mehrwertsteuer)  

 

27. Het BTW-percentage is 19% en wordt geheven op alle hierboven vermelde 

elementen en op de energiecomponent. 

 

 

IV.3.2. Tariefformule van bepaalde aardgasleveranciers 

 

28. De referentiestad is Berlijn (postcode 10115). 

 

29. GASAG is de belangrijkste aardgasleverancier in Berlijn. De “Komfort”-formule is de 

standaardformule. De meest competitieve formule (zonder waarborg) van GASAG is de 

“Online”-offerte. Ten slotte is de offerte FlexGas DeutschlandsBest Region 4 de beste 

                                                
24

 http://www.stadtwerke-bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern_erdgas.html  

http://www.stadtwerke-bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern_erdgas.html
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concurrerende offerte. Een vergelijking van de offertes kan worden teruggevonden op de 

site http://www.check24.de/strom-gas/    

 

Tabel 7:  All-in offertes incl. BTW van verschillende aardgasleveranciers in Berlijn, postcode 
10115 (januari 2011) 

 

 

IV.3.3. Berekening van de ontleding van de aardgasprijs 

 
30. Wat betreft het marktaandeel, informeert de Duitse regulator ons dat de 

standaardleveranciers over het algemeen 95%25 van het marktaandeel bezitten. De 

standaardofferte stemt overeen met 27% van de contracten, terwijl de andere contractuele 

offertes 68% van de contracten vertegenwoordigen. Vandaar lijkt het gepast deze 27% toe 

te kennen aan de Komfort-offerte van GASAG, 50% aan de Online-offerte van GASAG (er 

bestaan nog twee andere offertes bij GASAG waaraan we 18% toekennen) en 2% aan de 

FlexGas-offerte.  

Tabel 8:  Ontleding van de aardgasprijs in Berlijn
26

, postcode 10115 (januari 2011) 

 

 
31. Een opvallende vaststelling is dat de prijzen van FlexGas bijna € 600/jaar lager zijn 

dan die van de historische operator. De energieprijs van FlexGas is zeer laag en stemt 

overeen met 16,35 €/MWh, wat lager is dan de gasprijs op de spotmarkten die schommelt 

tussen 18 € en 23 €/MWh sinds juli 2010. Vandaar dat we ons de vraag kunnen stellen of 

deze leverancier niet met verlies verkoopt. 

                                                
25

 http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/PressSection/Publications/publications_node.html 
Monitoring Report 2010, Monitoring Report 2010, p. 66 
26

 De Duitse regulator Bundesnetzagentur heeft ons gesignaleerd dat de aardgasprijzen in Berlijn tot 
de duurste van Duitsland behoren gezien een duurdere infrastructuur en een relatief beperkt aantal 
klanten. Zo bedraagt de totale aardgasprijs voor eenzelfde volume van 23.260 kWh/jaar bijvoorbeeld 
1.329,37 € in München bij de standaardleverancier Stadtwerke München. 

Type contract
Vast recht (€/jaar) 

BTW incl.

Variabele term 

(c€/kWh) BTW 

incl.

GASAG-Komfort 185,64 5,950

GASAG-Online 167,88 5,831

FlexGas Region 4 207,00 3,400

Berlijn Energie (€)
Distributie & 

Transport (€)
Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

GASAG-Komfort 860,68 323,41 134,91 250,61 1.569,61 27%

GASAG-Online 822,50 323,41 134,91 243,35 1.524,17 50%

FlexGas Region 4 380,21 323,41 134,91 159,32 997,84 2%

Gewogen gemiddelde 824,35 323,41 134,91 243,71 1.526,38

http://www.check24.de/strom-gas/
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/PressSection/Publications/publications_node.html%20Monitoring%20Report%202010
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/PressSection/Publications/publications_node.html%20Monitoring%20Report%202010
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IV.4. Nederland 

 

Wij signaleren eerst en vooral dat de variabele tarifering in Nederland in €/m³ wordt 

uitgedrukt, terwijl de andere geanalyseerde landen termen gebruiken die in €/MWh of 

c€/kWh zijn uitgedrukt. Het in Amsterdam gebruikte gas is L-gas, met een 

omzettingscoëfficiënt van 9,76 kWh per m³. Vandaar dat we 2.383 m³ (23.260 / 9,76) zullen 

gebruiken als standaardverbruik. 

 

 

IV.4.1. Distributienettarieven en taksen 

 
 
IV.4.1.1. Distributienettarief 

 

32. De DNB in Amsterdam is Liander, een dochteronderneming van Alliander (vroeger 

eigendom van Nuon).  

 

Voor een klant die tussen 500 en 4.000 m³ verbruikt met een G6-teller, zijn de Liander-

tarieven27, die jaarlijks door de nationale regulator Energiekamer (de vroegere DTe) worden 

vastgelegd, samengesteld uit de volgende drie elementen (bedragen excl. BTW):  

 

o Aansluitdienst: 1,71 €/maand  

o Transportdienst: 7,77 €/maand 

o Meetdienst: 1,629 €/maand 

 

Het distributienettarief in Nederland is bijgevolg enkel samengesteld uit vaste elementen 

voor een totaal van 133,31 €/jaar excl. BTW. In de andere landen bestaat er een vast 

gedeelte, maar ook een variabel gedeelte afhankelijk van het verbruik.  

 

 

IV.4.1.2. Energiebelasting28 

 

33. Deze taks die geïnd wordt ten gunste van de Nederlandse Staat bedraagt  

0,1639 €/m³ excl. BTW. 

                                                
27

 http://www.liander.nl/liander/campagne/tarieven_2011.htm, Tarievenbladen kleinverbruik Gas 
28

 http://www.nuon.nl/energie/energieprijzen/, rubriek Algemene tarieven 2011  

http://www.liander.nl/liander/campagne/tarieven_2011.htm
http://www.nuon.nl/energie/energieprijzen/
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IV.4.1.3. Regiotoeslag29 

 

34. Deze taks varieert in functie van de regio waarin het gas wordt geleverd. Hoe verder 

de afstand tussen de regio en Groningen – waar het gas wordt gewonnen – hoe hoger de 

toeslag. Voor de regio Amsterdam (regio C) bedraagt de toeslag 0,0039 €/m³ excl. BTW. 

 

 

IV.4.1.4. BTW 

 

35. Het BTW-percentage bedraagt 19% en wordt geheven op alle hierboven vermelde 

elementen en op de energiecomponent. 

 

 

IV.4.2. Tariefformule van bepaalde aardgasleveranciers 

 

36. Wat betreft de marktaandelen, maakt het meest recente document over de 

marktmonitoring van Nederland, gepubliceerd door Energiekamer30 melding van het feit dat 

de nieuwe leveranciers op de markt ongeveer 21% van de markt bezaten eind 2009, 

tegenover 19% eind 2007. Vandaar dat we redelijkerwijs kunnen veronderstellen dat hun 

marktaandelen 23% bedragen eind 2010. De standaardleverancier, Nuon in Amsterdam, 

zou een marktaandeel van ongeveer 75% bezitten. Vandaar dat we 65% kunnen toekennen 

aan de Standaardformule die, op twee euro na, de goedkoopste offerte van Nuon blijkt te 

zijn. We kennen 5% toe aan een van de alternatieve formules van Nuon, namelijk “Variabel 

Gas Actieprijs”. De goedkoopste alternatieve leverancier is de Nederlandse Energie 

Maatschappij (NEM), met het product “Aardgas variabel”.  Het klantenpercentage dat aan 

NEM Aardgas variabel31 wordt toegekend, bedraagt eveneens 5%. De prijzen werden 

bekomen bij de prijzenvergelijker http://www.easyswitch.nl/energie/vergelijk-energie/  van de 

leverancierssites. In geval van verschillen32 is het de tarieffiche van de leverancier die wordt 

gebruikt. 

                                                
29

 Ibidem  
30

 http://www.energiekamer.nl/nederlands/gas/levering/index.asp, retailmonitor 2009 pagina 37 
31

 http://www.nlenergie.nl/overons/Nieuws_en_pers/Nieuwsberichten maakt melding van een half 
miljoen klanten voor NEM in december 2010. Bijna 90% van de Nederlandse klanten hebben een 
gasaansluiting. NEM heeft een variabel en een vast tarief. Wij schatten dat het variabele tarief door 5 
klanten op 6 wordt gebruikt. Het totaal aantal residentiële gasklanten bedraagt ongeveer 6.700.000 in 
Nederland (hierboven vermelde retailmonitor pagina 51).  
32

 Wij hebben een verschil van 0,0012 €/m³ vastgesteld tussen de tarieffiches van Nuon en het 
resultaat dat we verkregen op de prijzenvergelijker, wat een verschil oplevert van ongeveer 2,7 € incl. 
BTW op het totaal. Het verschil voor NEM bedraagt daarentegen slechts vijftien eurocent. 

http://www.easyswitch.nl/energie/vergelijk-energie/
http://www.energiekamer.nl/nederlands/gas/levering/index.asp
http://www.nlenergie.nl/overons/Nieuws_en_pers/Nieuwsberichten
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Tabel 9:  Energieoffertes (transport inbegrepen) van verschillende aardgasleveranciers in 
Amsterdam, postcode 1062 GD (januari 2011) 

 

 

 

 

IV.4.3. Berekening van de ontleding van de aardgasprijs  

 

Tabel 10:  Ontleding van de aardgasprijs in Amsterdam, postcode 1062 GD  
  (januari 2011) 

 

 

 

 

  

Type contract
Vast recht BTW 

incl. (€/jaar)

Variabele 

term (€/m³)

Nuon - Standaard 32,99 0,3415

Nuon - Variabel Gas Actieprijs 32,99 0,3407

Nederlandse Energie Maatschappij - 

Aardgas Variabel
83,88 0,2631

Amsterdam
Energie & 

Transport (€)
Distributie (€) Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

Nuon - Standaard 711,58 133,31 403,92 237,27 1.486,08 65%

Nuon - Variabel Gas Actieprijs 709,98 133,31 403,92 236,97 1.484,18 5%

Nederlandse Energie Maatschappij - 

Aardgas Variabel
597,39 133,31 403,92 215,58 1.350,20 5%

Gewogen gemiddelde 703,86 133,31 403,92 235,81 1.476,90
75%



20/30 

IV.5. Groot-Brittannië 

 

37. De website van de Britse regulator, Ofgem, geeft ons informatie over de ontleding 

van de aardgasfactuur van de residentiële klant33. Wij sommen hier de relevante elementen 

op. 

 

Wij vermelden reeds dat de taksen in Groot-Brittannië proportioneel minder hoog zijn dan in 

continentaal Europa en dat de BTW beperkt is tot 5%.  

 

38. Voor de omzetting pond sterling – euro hebben we gebruik gemaakt van het 

gemiddelde van de wisselkoersen van de maand december 2010, zoals gepubliceerd door 

de ECB34. Dit gemiddelde bedraagt 0,8481 GBP voor één EUR. 

 

 

IV.5.1. Distributienettarieven en taksen 

 

IV.5.1.1. Distributienettarief 

 

39. De DNB in Londen is National Grid35. De tarieven worden jaarlijks vastgelegd door 

Ofgem. De laatst gepubliceerde tarieven zijn geldig sinds april 201036. 

 

Ze zijn samengesteld uit de volgende drie elementen (bedragen excl. BTW):  

 

o Kostprijs systeem in capaciteitsterm: 0,1325 p / piek per dag / kWh per dag 

o Kostprijs systeem in “commody”-term: 0,0216 p / kWh 

o Kostprijs cliënteel in capaciteitsterm: 0,0833 p / piek per dag / kWh per dag  

 

Voor een klant die 23.260 kWh/jaar verbruikt met een dagpiek van 193 kWh37, geeft dit een 

totaal van 157,13 £/jaar. 

                                                
33

 http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/updatedhouseholdbillsjan11.pdf 
34

 http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html  
35

 National Grid bezit en beheert eveneens het transportnet in Groot-Brittannië. De transportkost voor 
een klant die 23.260 kWh/jaar verbruikt met een dagpiek van 193 kWh wordt door Ofgem geraamd op 
17,16 £ per jaar. 
36

 http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/Charges/statements/transportation/ Current Distribution 
Charges – London network charges 
37

 23.260/(365*0,33) op basis van een voorbeeld uit een document van National Grid  

http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/updatedhouseholdbillsjan11.pdf
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/Charges/statements/transportation/
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40.  Er bestaan eveneens meetkosten voor een bedrag van 14,58 £/jaar.  

 

 

IV.5.1.2. Carbon Emission Reduction Target38(CERT) 

 

41. De Britse overheid heeft de gas- en elektriciteitsleveranciers een daling van 185 

MtCO2 over de periode 2008-2011 opgelegd. Dit is het belangrijkste programma dat streeft 

naar de verbetering van de energetische efficiëntie.  

 

Ofgem geeft aan dat hij 52,00 £ per jaar per gezin kost (gas en elektriciteit). Om het deel van 

de CERT te bepalen dat aan aardgas kan worden toegewezen, deelt de benadering van 

Ofgem dit bedrag in twee. Zo dient de residentiële aardgasverbruiker 26 £ per jaar voor de 

CERT te betalen. 

 

 

IV.5.1.3. Community Energy Saving Programme (CESP) 

 

42. Ofgem geeft aan dat deze 3,00 £ voor de totale aardgas- en elektriciteitsfactuur 

bedraagt. Dit komt dus neer op 1,50 £ voor aardgas. 

 

 
IV.5.1.4. BTW 

 

43. Het BTW-percentage in de residentiële sector bedraagt 5%, wat aanzienlijk lager is 

dan in de andere landen. 

 

 

IV.5.2. Tariefformules van bepaalde aardgasleveranciers 

 

44. De historische operator in Londen is British Gas (BG). Ofgem vermeldt in een 

document39 de marktaandelen van de belangrijkste aardgasleveranciers in Groot-Brittannië. 

BG beschikte in december 2009 over een marktaandeel van 42%. We kennen een 

marktaandeel van 21% toe aan het standaardtarief en van 10% aan het concurrerende tarief 

                                                
38

 http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/EnergyEff/CU/Documents1/certfeb10.pdf en 
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/consumers/saving_energy/cert/cert.aspx. 
39

 http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National
%20Reporting%202010/NR_En/E10_NR_UK-EN.pdf pag. 53 

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/EnergyEff/CU/Documents1/certfeb10.pdf
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/consumers/saving_energy/cert/cert.aspx
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Reporting%202010/NR_En/E10_NR_UK-EN.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Reporting%202010/NR_En/E10_NR_UK-EN.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Reporting%202010/NR_En/E10_NR_UK-EN.pdf
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(de resterende 11% wordt toegekend aan de verschillende offertes bij BG). EDF Energy is 

met zijn standaardtarief de alternatieve leverancier. Er wordt haar een marktaandeel van 6% 

toegewezen. De tarieven die door de Britse leveranciers worden voorgesteld, zijn in die zin 

bijzonder dat er geen vaste vergoeding bestaat. Daarentegen bestaan er wel twee 

proportionele tarieven, één voor een verbruik dat oploopt tot 670 kWh/trimester (wat 

overeenstemt met een gebruik “keuken – warm water”) en één voor het verbruik dat hoger 

ligt dan deze drempel. 

 

Tabel 11: All-in prijsoffertes in Londen, postcode N8 7PS (januari 2011) 

 

Het gaat om het tarief dat wordt toegepast, zonder rekening te houden met eventuele 

kortingen. De tarieven werden teruggevonden op de websites van de leveranciers, alsook op 

de prijzenvergelijker www.energyhelpline.com/ 

 

 

IV.5.3. Berekening van de ontleding van de aardgasprijs 

 

45. Hieronder vindt u de tabellen waarin rekening wordt gehouden met het gewogen 

marktaandeel en met de tarieven, zonder rekening te houden met de eventuele kortingen.  

 

Tabel 12: Ontleding van de aardgasprijs in Londen, postcode N8 7PS (januari 2011) in £ 

 
 
 

Type contract

Variabele term I, 

van 0 tot 670 

kWh/trimester 

BTW incl. (p/kWh)

Variabele term 

II, boven 670 

kWh/trimester 

BTW incl. 

(p/kWh)

British Gas Standard 7,338 3,362

British Gas Websaver 10 

Gas Only
6,897 2,976

EDF Standard 7,350 3,036

Londen
Energie & Transport 

(£)
Distributie (£) Taksen (£) BTW (£) Totaal (£) Marktaandeel

British Gas Standard 647,04 171,71 27,50 42,31 888,56 21%

British Gas Websaver 10 

Gas Only
560,12 171,71 27,50 37,97 797,30 10%

EDF Standard 583,45 171,71 27,50 39,13 821,79 5%

Gewogen gemiddelde 614,06 171,71 27,50 40,66 853,94

http://www.energyhelpline.com/
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Tabel 13: Ontleding van de aardgasprijs in Londen, postcode N8 7PS (januari 2011) in € 

 

  

Londen
Energie & Transport 

(€)
Distributie (€) Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

British Gas Standard 762,92 202,46 32,43 49,89 1.047,70 21%

British Gas Websaver 10 

Gas Only
660,44 202,46 32,43 44,77 940,10 10%

EDF Standard 687,94 202,46 32,43 46,14 968,98 5%

Gewogen gemiddelde 724,04 202,46 32,43 47,95 1.006,88
36,0%
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V SYNTHESE  

 

46. De onderstaande synthese herneemt eveneens de raming van het transporttarief40 

dat in vele gevallen inbegrepen zit in de "energiecomponent". Het is immers zo dat in alle 

geanalyseerde landen, met uitzondering van Duitsland, de transmissienetbeheerder (TNB) 

de transmissiefactuur aan de aardgasleverancier richt. In Duitsland richt de TNB deze 

factuur aan de distributienetbeheerder (DNB).  

 

Figuur 1:  Synthese van de ontleding van de prijs van 23.260 kWh/jaar aardgas in € voor januari 
2011 in 5 Europese hoofdsteden  

 

Tabel 14: Synthese van de prijs voor de residentiële klant die 23.260 kWh/jaar verbruikt (januari 
2011) 

 

 
                                                
40

 Deze ramingen van de transportprijs, bij aanvang uitgedrukt in termen van capaciteit (€/m³/u), 
werden aangeleverd door de nationale regulatoren of de netbeheerders, al naargelang het geval. 
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Energie Transport Distributie Taksen BTW Totaal Index
Prijs in 

c€/kWh

Brussel 806,27 31,63 309,95 62,28 252,42 1.462,55 100 6,29

Parijs 782,61 76,40 271,43 25,06 202,42 1.357,93 93 5,84

Berlijn 824,35 21,63 301,78 134,91 243,71 1.526,38 104 6,56

Amsterdam 672,29 31,57 133,31 403,92 235,81 1.476,90 101 6,35

Londen 703,50 20,54 202,46 32,43 47,95 1.006,88 69 4,33

Gemiddeld 757,81 36,36 243,79 131,72 196,46 1.366,13 93 5,87
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Tabel 15: Gedetailleerde samenvatting van de verschillende componenten van de aardgasprijs 
(januari 2011) voor een verbruik van 23.260 kWh/jaar 

 

 

 

47. Op basis van de tabellen 14 en 15 kunnen we vaststellen dat de prijzen van de 

molecule het laagst zijn in Nederland, gevolgd door Groot-Brittannië. Deze twee landen zijn 

landen die aardgas produceren. Nederland is een netto-uitvoerder, wat al enkele jaren niet 

meer het geval is voor Groot-Brittannië. Vervolgens vinden we Frankrijk, België en Duitsland 

terug. 

 

48. De prijs van het distributienet (310 €) is het duurst in Brussel, zelfs wanneer we de 

belastingselementen (wegenisbijdrage en rechtspersonenbelasting) van dit DNB-tarief 

onderbrengen in “taks”-componenten. Het tarief van het distributienet in Berlijn (€ 323) lijkt 

op het eerste gezicht weliswaar het duurst, maar dit omvat een "transport"-gedeelte dat 

geraamd wordt op ongeveer 22 € (zie tabel 15). Amsterdam onderscheidt zich hierin door 

een distributietarief van 133 € voor te stellen, wat overeenstemt met ongeveer de helft van 

de gemiddelde prijs die in de andere hoofdsteden wordt betaald. Amsterdam wordt gevolgd 

door Londen, Parijs en Berlijn. 

 

49. In Nederland, een land dat aardgas produceert en waar 90% van de bevolking op het 

netwerk is aangesloten, ligt het niveau van de taksen bijzonder hoog. De taksen, en dan 

vooral de Energiebelasting, vertegenwoordigen meer dan 400 €/jaar voor een 

standaardverbruik en nemen bijgevolg 27% van de aardgasprijs voor hun rekening. 

Wanneer we hier de BTW nog aan toevoegen, vertegenwoordigt dit zelfs 43%. Wanneer we 

de taksen en de BTW buiten beschouwing laten, zou de aardgasprijs in Nederland overigens 

de voordeligste zijn. De taksen zijn het laagst in Frankrijk en in Groot-Brittannië (ongeveer 

Brussel Parijs Berlijn Amsterdam Londen

Energie en transport 837,91 859,01 824,35 703,86 724,04

Energie 806,27 782,61 824,35 672,29 703,50

Transport (schatting) 31,63 76,40 31,57 20,54

Distributie 309,95 271,43 323,41 133,31 202,46

Transport 21,63

Overbrenging en andere 302,07 N.C. 284,80 113,76 187,88

Meten en tellen 7,88 N.C. 16,98 19,55 14,58

Taksen 62,28 25,06 134,91 403,92 32,43
Gemeentelijk 25,19 6,98

Regionaal 15,88

Federaal/nationaal 37,09 25,06 127,93 464,78 32,43

BTW 252,42 202,42 243,71 235,81 47,95

Totaal 1.462,55 1.357,93 1.526,38 1.476,90 1.006,88
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30 €), gevolgd door België (ongeveer 60 €). De taksen in Duitsland zijn vrij hoog (135 €) 

gezien de Erdgassteuer.  

 

50. De BTW is het hoogst in België (21%) op de voet gevolgd door Nederland, Duitsland 

en Frankrijk41 (19%). Het BTW-tarief in Groot-Brittannië bedraagt slechts 5%. 

 

51. Tot slot zijn de all-in prijzen voor aardgas het goedkoopst in Groot-Brittannië. Dit is 

niet enkel te danken aan het lagere BTW-tarief. Het is namelijk zo dat, met een identiek 

BTW-tarief als dat van de andere landen, de aardgasprijs nog meer dan 200 € lager zou zijn 

in vergelijking met de Franse prijs. De Britse prijs wordt gekenmerkt door een concurrerende 

prijs van de molecule, wat te danken is aan de relatief hoge concurrentie en aan het 

prijssysteem “gas to gas”. In tegenstelling tot de meeste andere landen wordt de indexering 

van de aardgasprijzen er niet rechtstreeks bepaald door de evolutie van de olieprijzen maar 

door die van de gasprijzen op de internationale markten, met name de NBP, die de 

afgelopen twee jaar relatief laag waren. 

 

De Belgische prijzen bevinden zich rond het gemiddelde met een bedrag van 1.462,55 €  

per jaar incl. BTW.  Ze zijn 105 €/jaar hoger dan de Franse prijzen, die nog gereguleerd 

worden door de overheid, en vrijwel identiek aan de Nederlandse prijzen, ondanks de hoge 

taksen die in dit land van toepassing zijn, en 65 €/jaar lager dan de Duitse prijzen. Dit 

verschil van 65 € met Duitsland stemt grotendeels overeen met het verschil in taksen42 

tussen de twee landen. 

  

                                                
41

 In Frankrijk bedraagt het BTW-percentage 19,6% voor de proportionele termen (c€/kWh) en 5,5% 
voor de vaste vergoedingen (€/jaar). 
42

 135 € aan taksen in Duitsland en 62 € in België. 
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VI VERGELIJKING VLAAMS-BRABANT EN 

WALLONIË – BRUSSEL  

 

52. De berekeningen zijn gelijkaardig aan die van Brussel. De hierin vermelde 

alternatieve leverancier is eveneens Lampiris, en dit ondanks het feit dat Luminus de tweede 

grootste leverancier is in Wallonië en in Vlaanderen in termen van marktaandeel. De 

marktaandelen werden bepaald op basis van interne gegevens. De gekozen DNB is Iverlek 

(Vlaams-Brabant) voor Vlaanderen en Sedilec (Waals-Brabant) voor Wallonië. 

 

Tabel 16: Offertes van verschillende aardgasleveranciers in Brussel en in (Waals- en Vlaams-) 
Brabant (januari 2011)  

 

 

 

53. De offertes van de leveranciers zijn gelijkaardig in Brussel en in Waals- en Vlaams-

Brabant. De kosten voor het distributienet en de overige bijdragen zijn daarentegen wel 

verschillend (zie volgende tabel). 

 

Tabel 17: Samenvatting van de distributiecomponenten van de aardgasprijs in Brussel (Sibelga) en in 
Vlaams-Brabant (Iverlek) en Waals-Brabant (Sedilec) (januari 2011) 

 

 

Type contract
Vast recht (€/jaar) 

BTW incl.

Variabele term 

(c€/kWh) BTW incl.

Electrabel - 

basisaanbod
46,95 4,274

Electrabel - 

Energy +
45,99 4,188

Lampiris 40,00 3,420

Distributie (excl. Wegenisretributie en RPB) VL BRU WAL

Vast (€/jaar) 68,91 69,44 81,65

Overbrenging 62,97 61,56 74,07

Meting 5,94 7,88 7,58

Variabel (€/kWh) 0,0085420 0,0103400 0,0106400

Overbrenging en systeembeheer 0,0076232 0,0080280 0,0079800

Openbare dienstverplichtingen 0,0003968 0,0008530 0,0019000

Toeslagen pensioenen 0,0005220 0,0014590 0,0007600

267,60 309,95 329,14
Totaal DNB excl. wegenisretributie en RPB voor een 

volume van 23.260 kWh/jaar (€)
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Tabel 18: Samenvatting van de takscomponenten van de aardgasprijs in Brussel (Sibelga) en in 
Vlaams-Brabant (Iverlek) en Waals-Brabant (Sedilec) (januari 2011) 

 
 

Tabel 19:  Ontleding van de aardgasprijs in Vlaams-Brabant (januari 2011) 

 

 

Tabel 20:  Ontleding van de aardgasprijs in Waals-Brabant (januari 2011) 

 

54. De marktaandelen van Electrabel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië (gemengde 

zones) bedragen respectievelijk 90%, 78% en 71%. Electrabel beschikt evenwel over tal van 

verschillende prijsformules, wat een verklaring vormt voor het feit dat het totaal van de twee 

formules (basis en Energy Plus), zoals vermeld in de tabel, lager is dan het totale 

marktaandeel van Electrabel. 

 
  

VL BRU WAL

Taksen (€/kWh) 0,0017329 0,0026775 0,0037455

Rechtspersonenbelasting (RPB)* 0,0001414 0,0001040 0,0002700

Wegenisretributie* 0,0001010 0,0010830 0,0019100

Aansluitingsvergoeding 0,0000750

Energiebijdrage 0,0009889 0,0009889 0,0009889

Federale bijdrage 0,0001510 0,0001510 0,0001510

Toeslag beschermde klanten 0,0003506 0,0003506 0,0003506

Totaal taksen voor een volume van 23.260 kWh/jaar (€) 40,31 62,28 87,12

* Op de factuur zijn deze toeslagen opgenomen in het distributietarief

Vlaanderen
Energie & 

Transport (€)
Distributie (€) Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

Electrabel - 

basisaanbod
860,40 267,60 40,31 243,63 1.411,93 31%

Electrabel - Energy + 843,07 267,60 40,31 239,99 1.390,97 26%

Lampiris 690,49 267,60 40,31 207,95 1.206,34 3,1%

Gewogen gemiddelde 844,14 267,60 40,31 240,22 1.392,26 60%

Wallonië
Energie & 

Transport (€)
Distributie (€) Taksen (€) BTW (€) Totaal (€) Marktaandeel

Electrabel - 

basisaanbod
860,40 329,14 87,12 266,39 1.543,04 28%

Electrabel - Energy + 843,07 329,14 87,12 262,75 1.522,08 23%

Lampiris 690,49 329,14 87,12 230,70 1.337,45 7%

Gewogen gemiddelde 833,08 329,14 87,12 260,65 1.509,98 58%
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Figuur 2.  Synthese van de ontleding van de prijs van 23.260 kWh/jaar aardgas voor januari 2011 
in 3 distributiezones in België (gegevens op jaarbasis) 

 

 

 

55. In België is de aardgasprijs voor een standaardklant 70 €/jaar lager in Vlaanderen 

dan in vergelijking met Brussel. Dit verschil wordt in hoofdzaak verklaard door het hoge 

niveau van de gemeentevergoedingen en van de openbare dienstverplichtingen. De prijzen 

in Wallonië, die vroeger vergelijkbaar waren met die van Brussel, zijn er nu € 50/jaar hoger 

als gevolg van de invoering van de Waalse wegenisbijdrage in de tarieven vanaf januari 

2011. 
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VII CONCLUSIE 

Deze studie liet toe om vast te stellen dat de aardgasprijs in Brussel in januari 2011 voor een 

standaardverbruik (verwarming, keuken en warm water) van 23.260 kWh/jaar 1.463 €/jaar 

bedroeg. Bijgevolg ligt die rond het gemiddelde van de andere Europese hoofdsteden op het 

vasteland. De veruit goedkoopste aardgasprijzen vinden we terug in Groot-Brittannië (1.007 

€/jaar, ofwel 380 € tot 520 €/jaar goedkoper dan de andere geanalyseerde hoofdsteden) en 

dit wegens diverse redenen: de prijs van de molecule is geïndexeerd op de gasnoteringen, 

sterke concurrentie, zeer lage taksen en BTW-tarieven die aanzienlijk lager liggen dan de 

tarieven die worden toegepast op het vasteland.  

 

Frankrijk is het tweede goedkoopste land met 1.358 €/jaar. België en Nederland (1.477 

€/jaar) volgen op afstand en Duitsland sluit de rij af met 1.526 €/jaar. 

 

Wel stellen wij vast dat de prijzen exclusief taksen en BTW relatief identiek zijn in Frankrijk, 

België en Duitsland. Het tariefverschil is in hoofdzaak te wijten aan het verschil op het 

niveau van de taksen (zie figuur 1). We stellen overigens vast dat de kost van het 

distributienet in Brussel het hoogst is, samen met die in Berlijn. 

 

De eindprijzen in Nederland zijn op zich vergelijkbaar met de Belgische prijzen, en dit enkel 

wegens de hoge taksen (404 €/jaar voor een standaardklant in Amsterdam tegenover  

62 €/jaar in Brussel) die in Nederland worden toegepast. 

 

Op Belgisch niveau is de aardgasprijs voor een standaardklant 70 €/jaar goedkoper in 

Vlaanderen ten opzichte van Brussel als gevolg van de hogere gemeentetaksen en de 

hogere openbare dienstverplichtingen in de hoofdstad. De prijzen in Wallonië zijn 50 €/jaar 

hoger dan die in Brussel als gevolg van de recente invoering van de wegenisbijdrage. 
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