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INLEIDING 

 

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

heeft deze studie uitgevoerd op basis van artikel 15/14 van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, dat 

meer bepaald voorziet dat “de prijzen van een aardgasonderneming op een objectief 

verantwoorde wijze in verhouding dienen te staan tot de kosten van de onderneming” en dat 

“de Commissie deze verhouding beoordeelt door ondermeer de kosten en de prijzen van 

genoemde onderneming te vergelijken met de kosten en de prijzen van vergelijkbare 

ondernemingen, indien mogelijk ook op internationaal vlak”.  

 

De verbruiksprijzen van elektriciteit en aardgas zijn zeer volatiel. Omdat ze de laatste jaren 

worden opgenomen in de berekening van de index van de consumptieprijzen, hebben ze 

bijgedragen aan de inflatie en aan een toename van de volatiliteit ervan. In haar studie 

”Methodologie of prijszetting: wat verklaart de grotere volatiliteit van de consumptieprijzen 

voor gas en elektriciteit in België”1 vergelijkt de Nationale Bank van België (hierna: NBB) de 

prijs van het gas in België met de prijs in de drie voornaamste buurlanden. Ze stelt meer 

bepaald vast dat de prijzen sinds 2007 in België duidelijk hoger en volatieler zijn dan in deze 

buurlanden.  

 

De NBB besluit dat deze volatiliteit verband houdt met de stijging van de distributie- en 

transporttarieven, maar ook met de intrinsieke kenmerken van de prijszetting voor elektriciteit 

en gas in België en dat deze prijzen in 2008 veel hoger lagen dan in de eurozone. Ze 

onderstreept dat er moet “worden nagegaan in hoeverre de gebruikte tariferingsformules een 

getrouwe weergave zijn van het werkelijke kostenverloop”.  

 

Deze studie ligt tevens in de lijn van studie 7462 over de parameters voor de indexering van 

de elektriciteits- en aardgasprijzen en hun bekendmaking door de CREG.  

 

De parameters werden vastgelegd in een gereguleerde marktcontext. Het doel van deze 

studie is te bepalen of de Igd-parameter enerzijds en de moleculeparameters (olie en/of gas) 

anderzijds nog representatief zijn voor de evolutie van de kosten.  

                                                           
1
 BNB, Economisch tijdschrift van december 2009, Methodologie of prijszetting: wat verklaart de 

grotere volatiliteit van de consumptieprijzen voor gas en elektriciteit in België?, D. Cornille 
2
 CREG, Studie (F) 080124-CDC-746 over de parameters voor de indexering van de elektriciteits- en 

aardgasprijzen en hun bekendmaking door de CREG, 17 januari 2008. 
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Ondanks de vrijmaking van de markt gebruiken alle leveranciers de Igd-parameter immers 

nog steeds voor de berekening van een gedeelte van de variabele term. Bepaalde 

leveranciers gebruiken deze parameter ook nog om de vaste vergoeding te berekenen.  

 

De verschillende moleculeparameters worden door alle leveranciers gebruikt om hun prijzen 

te indexeren. We onderscheiden hier enerzijds de leveranciers die nog formules gebruiken 

die afkomstig zijn uit de captieve markt en die hoofdzakelijk een indexering op basis van de 

olieprijs gebruiken, en anderzijds de leveranciers die hoofdzakelijk een indexering op basis 

van de gasprijs gebruiken.  

 

In het eerste deel van de studie analyseren we de Igd-parameter en het gebruik ervan in de 

vaste vergoeding en de variabele term. In het tweede deel analyseren we de verschillende 

olie- en gasparameters die verbonden zijn met de molecule en het gebruik ervan in de 

variabele term. Het derde deel bevat de belangrijkste conclusies.  

 

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

vergadering van 28 april 2011.  
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I. DE IGD-PARAMETER 

 

I.1 Definitie 

 
1. De Igd-parameter (Index gas distributie) is een Belgische maandelijkse prijsindex die 

tot doel heeft de evolutie weer te geven van de distributiekosten die niet gerelateerd zijn aan 

de aankoop van het gas.  

 

2. De lgd-parameter wordt weergegeven door de volgende formule: 

 
oo Mx

Mx
 x 0,25  

s

s
 x 0,31  0,44  Igd   

s  = nationaal rekenkundig gemiddelde, berekend over een periode3 van drie 

opeenvolgende maanden van de referentie-uurloonkost bij AGORIA, uitgedrukt in 

EUR/uur.  

so = 7,25659 EUR/u (waarde van december 1999) 

Mx  = rekenkundig gemiddelde berekend over een periode4 van drie opeenvolgende 

maanden, van de twee waarden die enerzijds de kosten vertegenwoordigen van 

de niet energetische minerale producten en de afgeleide producten, producten uit 

de chemische industrie en chemische vezels en anderzijds de kosten van de 

metalen werken, de producten uit de mechanische, elektrische of precieze bouw 

en het vervoermateriaal (afdeling 2 en 3 van de index van de industriële 

productie, basis 1980 = 100). 

Mxo = 131,323 (waarde van juli 1983) 

 
De hier weergegeven Igd-parameter werd einde 1985 berekend en toegepast vanaf juni 

1986. 

 

3. Aan de hand van simulaties uitgevoerd op basis van de ontvangsten van de jaren 

2000 en 20015 hebben we vastgesteld dat de vaste component en de materialencomponent 

hadden moeten stijgen en dat de looncomponent had moeten dalen ten opzichte van de 

huidige structuur van de parameter. Het gebruik van een geactualiseerde parameter had de 

waarde van de Igd-index met 5 tot 6% kunnen verminderen. 

                                                           
3
 Deze periode gaat de maand waarvoor Igd berekend wordt met twee maanden vooraf. 

4
 Idem. 

5
 Voor het jaar 2001 zouden we dan het volgende resultaat krijgen Igd = 0,464 + 0,213 * S/So + 0,323 

* Mx/Mxo, wat voor maart 2011 een theoretische Igd van 1,6055 zou geven. 
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I.2 Gebruik 

 

4. In de captieve markt, voor de vrijmaking van de markt, werden de Igd-parameter en 

de Iga-parameter gebruikt in formules waarin de elementen verbonden met de distributie en 

de energie gezamenlijk in de facturatie van aardgas werden opgenomen. 

 

5. Voor een klant met het B-tarief (nu T2), waren de elementen: 

 

- Vaste vergoeding 67,35 x Igd (EUR/jaar) 

- Variabele term 2,130002 x Iga + 0,716047 x Igd (c/kWh) 

 

6. In dit eerste deel beperken we ons tot de analyse van de component Igd. Omdat de 

moleculeparameters de lga-parameter hebben opgevolgd, worden ze besproken in het 

tweede hoofdstuk.  

 

7. Een studie die de CREG in 2003 heeft uitgevoerd, heeft vastgesteld dat het aandeel 

dat aan de termen in lgd kon worden toegewezen in de distributie theoretisch maximaal 80% 

bedroeg. Het aandeel dat aan de commercialisering kon worden toegewezen, had dus 

theoretisch beperkt moet blijven tot het saldo. We onderzoeken eerst de prijsvorming via de 

lgd-parameter in de vaste vergoeding en vervolgens in de variabele term, voor de distributie 

en voor de levering. De markt die we hebben geanalyseerd is de residentiële markt voor een 

verwarmingsklant T2 met een verbruik van 23.260 kWh/jaar.  

 

 

I.3 Vaste vergoeding  

 

8. Wat het tarief van het distributienet betreft, werd de theoretische beperking van 80% 

van de lgd-formule voor de vaste vergoeding globaal gerespecteerd. In bijna alle DNB-

tarieven 2011 ligt de vaste jaarlijkse vergoeding (meting inbegrepen) voor een T2 onder deze 

grens van 91,966 €/jaar excl. BTW.  

 

                                                           
6
 91,96 = 67,35 * 1,7067 (waarde Igd 03/2011) * 80% 
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De vaste vergoeding distributie (meting inbegrepen) voor een T2-klant bedraagt gemiddeld 

inderdaad 76,81 €/jaar excl. BTW. In 2011 vertegenwoordigt dit gemiddeld 67% van de lgd-

formule, of 45,01 * Igd7. 

 

Deze vaste vergoeding bevindt zich in een vork van 68,10 €/jaar excl. BTW voor Gaselwest 

en 98,98 €/jaar excl. BTW voor Imewo. Deze laatste DNB is de enige die zich boven de 

theoretische grens bevindt.  

 

9. Wat het tarief voor de levering betreft, herinneren we er eerst en vooral aan dat de 

leveranciers sinds de volledige vrijmaking van 2007 hun tariferingsformules vrij mogen 

bepalen. Het gebruik van maandelijkse parameters heeft als gevolg dat de prijzen elke 

maand automatisch worden aangepast. Ze zijn echter niet meer verplicht om de Igd-

parameter te gebruiken. We herinneren eraan dat deze parameter staat voor „Index gas 

distributie‟. Het is dus vreemd dat de leveranciers hem blijven gebruiken voor de tarifering 

van de energiecomponenten (en het transport). 

 

10. Voor de levering zou de vaste vergoeding logisch gezien beperkt moeten blijven tot 

het theoretische saldo van 20%, of in het slechtste geval tot maximum 33% van de lgd-

formule. Dat laatste cijfer is 1 – het percentage van 67% dat we hierboven hebben 

gedefinieerd. 

 

Als we uitgaan van dit meer gunstige cijfer van 33% van de lgd-formule stellen we echter 

vast dat de helft van de leveranciers deze grens niet respecteert. Deze grens genereert 

immers een vaste vergoeding voor de levering van maximum 37,938 €/jaar excl. BTW, of 

45,90 €/jaar incl. BTW voor een T2-klant. De leveranciers ECS, Luminus en Nuon 

overschrijden deze grens echter. We stellen dus vast dat het niveau van de vaste vergoeding 

van de leveranciers in het algemeen hoog is. Rekening houdend met het marktaandeel van 

de verschillende operatoren kunnen we dus bevestigen dat meer dan 90% van de 

residentiële klanten een hogere vaste vergoeding betalen dan er in de captieve markt werd 

toegepast. 

 

11. We stellen ook vast dat de historische leveranciers ECS en Luminus de twee enigen 

zijn die hun vaste vergoeding indexeren via de lgd-parameter. Zonder wijziging van de 

formule blijven ze dus in elk geval boven de grens van 33%. 

                                                           
7
 76,81 = 67,35 * 1,7067 (waarde Igd 03/2011) * 67% = 45,01 * 1,7067 

8
 37,93 = 67,35* 1,7067 (waarde Igd 03/2011) * 33% 
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De vier andere zogenoemde „nationale‟9 leveranciers hebben gekozen voor een vaste 

vergoeding uitgedrukt in €/jaar. Ze bedraagt tussen 35 €/jaar incl. BTW bij Lampiris en 75 

€/jaar incl. BTW bij Nuon.  

 

12. De vaste vergoeding heeft tot doel de vaste kosten van de leverancier te dekken. 

Vreemd genoeg stellen we vast dat deze vaste vergoeding tot het dubbele kan bedragen bij 

bepaalde leveranciers voor eenzelfde verbruiksprofiel.  

 

13. Het bepalen van een hoge vaste vergoeding, hoger dan de vergoeding die in de 

captieve markt werd toegepast, is bovendien een slecht signaal op het vlak van rationeel 

energiegebruik (REG). 

 

14. Samengevat stellen we de volgende trends vast voor de vaste vergoedingen: 

 

 De Igd-index ligt 5 tot 6% hoger dan de waarde die we verkregen op basis van de 

laatste berekeningen van de toewijzing van de ontvangsten. 

 Het globale niveau (distributie + levering) in euro ligt meestal hoger dan het 

niveau van voor de vrijmaking omdat de vaste vergoeding voor de levering vaak 

hoger ligt dan het plafond van de lgd-formule. 

 Slechts twee historische leveranciers gebruiken nog een vaste geïndexeerde 

vergoeding in lgd, de anderen gebruiken een vaste vergoeding in €/jaar. 

 Er zijn grote verschillen tussen de bedragen van de vaste vergoeding bij de 

leveranciers. 

 Een hoge (en geïndexeerde) vaste vergoeding bevordert het REG niet. 

 

Deze elementen wijzen erop dat de leveranciers vaak een te hoge vaste vergoeding 

bepalen. De vaste kosten van een leverancier moeten uiteraard gedekt worden, maar het 

mag niet variëren tot bijna het dubbele. De CREG is van mening dat een adequaat niveau 

van de vaste vergoeding10 voor een T2-klant maximum 40 €/jaar incl. BTW, niet 

geïndexeerd, mag bedragen. De leverancier moet zijn vaste kosten kunnen beheersen via 

                                                           
9
 Met nationale leveranciers bedoelen we de leveranciers die in minstens twee gewesten van het land 

aanwezig zijn in de residentiële markt. Momenteel zijn er zes: Electrabel Customer Solutions (ECS), 
Essent, Lampiris, Luminus (SPE), Nuon en Octa+. Ebem, dat alleen in Vlaanderen actief is, komt hier 
niet in aanmerking. 
10

 De CREG merkt overigens op dat Nuon in september 2010 een formule Nuon Budget zonder vaste 
vergoeding heeft gelanceerd. Het is dus ook mogelijk om de vaste kosten te dekken via de variabele 
term. 
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een adequaat aankoop- en personeelsbeleid. We herinneren er ook aan dat het niveau van 

de vaste prijs op basis van de formules van het Controlecomité werd opgesteld vóór de 

kostenbeheersingsplannen zoals Transform 2003 bij Electrabel.  

 

Het niveau van de vaste vergoeding beheersen alleen volstaat echter niet, want ze bedraagt 

momenteel gemiddeld slechts 4 tot 5% van de leverancierscomponent voor een 

standaardklant van 23.260 kWh/jaar. Het saldo (96 tot 95%) is afkomstig van de variabele 

term, waarin we telkens de Igd-parameter aantreffen. 

 

 

I.4 Variabele term 

 

15. In de variabele term, uitgedrukt in c€/kWh, vinden we hoofdzakelijk een component 

gebaseerd op de olie- en/of gasnoteringen. We stellen niettemin vast dat een aanzienlijk deel 

van de prijs wordt weergegeven door de Igd-component en dit bij alle leveranciers.  

 

16. Laten we eerst een onderscheid maken tussen de prijsformules11 van de leveranciers 

die een indexering gebruiken die hoofdzakelijk is gebaseerd op de olieprijs en zij die een 

indexering gebruiken die gebaseerd is op de gasprijs: 

 

17. De prijsformules van de leveranciers die een indexering gebruiken die hoofdzakelijk is 

gebaseerd op de olieprijs zijn de volgende: 

- ECS: 2,0874 * Gpi + 0,1733 * Igd 

- Luminus: 2,13 * Igm + 0,496 * Igd 

- Nuon: 2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,865 

 

Voor de termen Gpi, Igm en Gni2 verwijzen we naar het tweede deel van deze studie. 

 

18. De prijsformules van de leveranciers die een indexering gebruiken die hoofdzakelijk is 

gebaseerd op de gasprijs zijn de volgende: 

- Essent: TTF Endex + 5,07 * Igd 

- Lampiris: TTF ESGM + 5,1 * Igd 

- Octa+: TTF Endex + 5,05 * Igd 

                                                           
11

 De hier vermelde prijsformules zijn de meest gecommercialiseerde geïndexeerde formules. 
Sommige leveranciers bieden vaste prijzen aan die dus niet in deze studie worden geanalyseerd. 



  10/24 

Voor de termen TTF (Endex en ESGM) verwijzen we eveneens naar het tweede deel van 

deze studie. 

 

19. De CREG stelt vast dat de Igd-parameter het enige element is dat in alle formules 

voor de variabele term aanwezig is.  

 

Deze term in Igd heeft echter geen bestaansreden meer om de volgende redenen:  

 

20. Zoals we al hebben gezegd, staat deze Igd-parameter voor „Index gas distributie. Het 

is dus vreemd dat de leveranciers hem blijven gebruiken voor de tarifering van hun 

energiecomponenten (en het transport). Deze term Igd werd speciaal ontworpen voor het 

gedeelte transport dat door de intercommunales werd georganiseerd in de periode van de 

volledig captieve markt. Hij moest een marge garanderen en een dekking van de kosten die 

inherent zijn aan de distributie, zoals de prijzen van de materialen en de lonen.  

 

Een gedeelte van de lonen maakt zeker deel uit van de kosten van de leveranciers (zie 

verder), maar de infrastructuurkosten waarmee de prijzen van de materialen verbonden zijn, 

zijn verwaarloosbaar ten opzichte van deze van de netbeheerders. Bijna al de  activa voor 

gas (leidingen, cabines, …) zijn nu immers bij de netbeheerders ondergebracht.  

 

21. Het is trouwens niet de bedoeling dat de formule in Igd de andere kosten dekt die ten 

laste zijn van de leveranciers en a fortiori zeker niet het transport12, dat inbegrepen is in de 

energieprijs die de leveranciers factureren. Dit transportgedeelte bevindt zich ook in de 

termen Gpi, Igm of Gni2 (zie verder) die het lga hebben opgevolgd. Dit transport bevindt zich 

niet in de termen TTF (zie verder) die door sommige leveranciers worden gebruikt en bevindt 

zich dus standaard in de Igd-termen die diezelfde leveranciers gebruiken, zonder dat dit 

gerechtvaardigd is. 

 

22. De doorverkoopcontracten (groothandel) van de leveranciers verklaren evenmin het 

gebruik van de lgd-formule in de variabele term van de leveranciers. In deze contracten zien 

we bijna uitsluitend13 de vaste term, de zogenoemde Po, (uitgedrukt in €/MWh en niet als 

geïndexeerde term) die bij de olie- en gasnoteringen wordt gevoegd die de feitelijke prijs van 

de molecule vormen.  

                                                           
12

 Het transporttarief in 2010 en 2011 is met ongeveer 15% gedaald ten opzichte van het tarief dat 
vroeger werd toegepast. Het wordt geraamd op ongeveer 1,40 €/MWh excl. BTW voor de klanten T1 
tot T4, namelijk de klanten die op het distributienet zijn aangesloten en die minder dan 10 GWh/jaar 
verbruiken. 
13

 Eén relatief recent doorverkoopcontract bevat een indexering in Igd. 
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23. Aangezien er al een indexering bestaat om de bevoorradingskosten te dekken via 

een molecule-index in de variabele termen van de leveranciers, is er evenmin een reden om 

een tweede indexeringselement in deze variabele term op te nemen. Om hun vaste kosten te 

dekken en om een (niet geïndexeerde) marge te realiseren, kunnen de leveranciers 

inderdaad een vaste vergoeding aanrekenen, uitgedrukt in €/jaar en een vaste term, 

uitgedrukt in een absoluut cijfer (en niet in een indexeringsterm) in c€/kWh gebruiken die ze 

bij het element voegen dat de bevoorradingskosten dekt in de variabele term. 

 

24. Deze Igd-parameter heeft dus niet alleen geen bestaansreden meer, maar het niveau 

ervan in de variabele term is bovendien sterk gestegen sinds de vrijmaking. Laten we het 

niveau en het aandeel ervan in de totale prijs van elke leverancier enerzijds, en in de oude 

formule van de captieve markt anderzijds eens nader bekijken. 

 

In april 2011 bedraagt het aandeel van de Igd-term in c€/kWh en in percentage in de 

verschillende formules: 

Tabel 1: Gewicht van de Igd-formule in de variabele term in april 2011 

 

We stellen vast dat het aandeel van de variabele term dat aan de Igd is toe te schrijven in 

april 2011 naargelang van de leverancier 0,296 c€/kWh tot 0,870 c€/kWh bedraagt. Dat 

vertegenwoordigt een aandeel van 8,3% tot 28,6% in de totale variabele prijs14. Dat is meer 

dan de 7,7% volgens de formule van de captieve markt. Hoe hebben we dit 

percentage berekend?  

 

We nemen de formule voor de all-in variabele term uit deze periode. Ze bedroeg 2,130002 x 

Iga + 0,716047 x Igd (c/kWh) Het huidige gemiddelde15 van de distributietarieven 2011 

bedraagt 0,958 c€/kWh. Dat stemt overeen met 78% van de lgd-formule16.  

                                                           
14

 Voor Nuon stellen we echter vast dat een negatieve vaste component het gewicht van de Igd in de 
formule neutraliseert, zie verder. 
15

 Het gaat om het rekenkundige gemiddelde exclusief de wegenisvergoeding en exclusief BTW  
16

 0,958 = 0,716047 * 1,7067 (waarde Igd 03/2011) * 78% 

Totaal variabele 

term (c€/kWh) 

BTW excl.

Igd in variabele 

term (c€/kWh) 

BTW excl.

Gedeelte Igd

ECS 3,546 0,296 8,3%

Essent 3,025 0,865 28,6%

Lampiris 3,033 0,870 28,7%

Luminus 3,521 0,846 24,0%

Nuon 3,124 0,561 18,0%

Octa + 3,025 0,864 28,6%

Captief 3,482 0,269 7,7%
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Het gedeelte dat theoretisch aan de levering kan worden toegewezen voor de Igd-formule is 

20%. In het slechtste geval zal ze dus maximum 22% bedragen (1-78%), of 0,1575 * Igd. Dat 

geeft dus een bedrag van 0,269 c€/kWh17. We kunnen er dus van uitgaan dat het gedeelte 

met betrekking tot de lgd in de variabele term in de captieve markt ongeveer 7,7%18 bedroeg. 

 

We stellen dus vast dat de huidige lgd-formule bij de meeste leveranciers twee tot drie keer 

hoger ligt dan dit bedrag, behalve bij ECS (zie tabel 1 hierboven).  

 

Naast het huidige te hoge niveau van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van de lgd 

herinneren we er ook aan dat deze index zelf op een te gunstig niveau was vastgelegd (zie 

paragraaf 3). 

 

25. Op basis van de analyse van de laatste resultatenrekeningen van de elektriciteits- en 

gasleveranciers stellen we vast dat de niet aan gasaankopen gerelateerde kosten 

(opgenomen in post 60) gemiddeld 20% van de exploitatiekosten van de leveranciers19 

vertegenwoordigden.  

 

De niet aan gasaankopen gerelateerde exploitatiekosten20 die kunnen worden 

toegeschreven aan de levering van aardgas, zijn dus hoofdzakelijk de posten 61 (diensten 

en diverse goederen), 62 (bezoldigingen) en 63 (afschrijvingen). Post 62 (bezoldigingen) is 

niettemin de enige post die automatisch wordt geïndexeerd als gevolg van de automatische 

indexering van de lonen. De andere posten kunnen worden beheerst via een adequaat 

beleid voor kostenbeheersing.  

 

De lonen maken echter slechts ongeveer 3% uit van de totale exploitatiekosten. Het lijkt dus 

niet correct om de variabele term te indexeren via een lgd-term. Alleen de vaste vergoeding 

kan eventueel jaarlijks worden aangepast om rekening te houden met de loonevolutie. 

 

                                                           
17

 0,269 = 0,1575 * 1,7067 
18

 7,7% = 0,269 / 3,482. De noemer stemt hier overeen met de totale prijs van de variabele term 
(3,482) die bestaat uit 0,269 (0,1575 * Igd) en 3,213 (2,130002 * Iga). Voor Iga, zie het tweede deel 
van de studie. 
19

 Naast de gasaankopen bevat deze post 60 ook de kosten van het distributienet die apart op de 
factuur worden vermeld. Deze laatsten bevinden zich zowel in de uitgaven als in de ontvangsten voor 
eenzelfde bedrag. In deze berekening heffen ze elkaar dus op. 
20

 Post 64 (andere) is hier evenmin opgenomen in de totale exploitatiekosten omdat hij hoofdzakelijk 
de elementen bevat die verbonden zijn met verschillende bijdragen die apart op de factuur zijn 
vermeld. Deze laatsten bevinden zich zowel in uitgaven als ontvangsten voor eenzelfde bedrag. Ze 
heffen elkaar in deze berekening dus op. 
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26. De leveranciers, die allemaal de Igd-parameter gebruiken, zien dus hun 

exploitatiemarge maandelijks stijgen naarmate de Igd stijgt21. Dat is zeker vandaag het geval 

omdat de onderliggende elementen van de lgd al verschillende maanden sterk stijgen. 

 

27. Zonder in details te treden over het niveau van de exploitatiemarges, kunnen we ook 

vermelden dat deze marges niet zijn gedaald toen de betrokken leveranciers zijn overgegaan 

van een indexering hoofdzakelijk op basis van de olieprijs naar een indexering op basis van 

de gasprijs. We stellen bovendien vast dat de formules van de drie leveranciers die deze 

indexering op basis van de gasprijs gebruiken vrijwel identiek zijn (zie pagina 9). We kunnen 

ons dus afvragen in hoeverre er echt concurrentie heerst in de residentiële markt. 

 

28. Samengevat stellen we de volgende trends en feiten vast betreffende de variabele 

term van de leveranciers met betrekking tot de Igd: 

 

 De Igd-parameter is in essentie niet relevant voor de aardgasleveranciers omdat 

zij de infrastructuur niet moeten beheren en de materialen niet moeten betalen. 

 Het hoge niveau van de Igd-formule bij de meeste leveranciers wordt veroorzaakt 

door het feit dat ze een gedeelte van het transport dekt, hoewel dit gemiddeld 

met 15% is gedaald in 2010-2011. 

 De groothandelscontracten (doorverkoop) bevatten meestal geen geïndexeerde 

term in Igd. 

 Er bestaat al een andere parameter in de variabele term, die de evolutie van het 

grootste gedeelte van de exploitatiekosten moet dekken (gasaankoop). 

 Het globale niveau van de variabele term ligt aanzienlijk hoger dan het niveau 

van voor de vrijmaking omdat de Igd-formule hoger ligt dan 7,7% van de 

variabele prijs bij alle leveranciers (en bijna 30% bedraagt bij de leveranciers die 

een indexering op basis van de gasprijs gebruiken). 

                                                           
21

 Nemen we als voorbeeld een leverancier die een indexering gebruikt op basis van iets meer dan 5 * 
Igd in €/MWh, wat overeenstemt met een indexering van iets meer dan 0,5 * Igd in c€/kWh, en nemen 
we als hypothese een jaarlijkse stijging van de Igd van 3% gedurende 5 jaar. Als alle andere factoren 
onveranderd blijven, zou dit de verkoopprijs voor deze leverancier verhogen met 1,39 €/MWh excl. 
BTW in 5 jaar. Dat stemt overeen met een stijging van de variabele term met 5% die enkel wordt 
gegenereerd door de stijging van de lgd-parameter. Dat betekent een stijging van 32,33 € excl. BTW 
voor een verwarmingsklant met een verbruik van 23.260 kWh/jaar. Dit stemt echter niet overeen met 
een verwachte proportionele stijging van de exploitatiekosten die, als alle andere factoren 
onderveranderd blijven, slechts 0,5% zou bedragen. 
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 De Igd-index ligt hoger dan de waarde die we verkrijgen op basis van de 

laatste berekeningen van de toewijzing van de ontvangsten (dit is relevant 

voor de vaste vergoeding en voor de variabele term). 

 De lonen bedragen slechts ongeveer 3% van de exploitatiekosten22, de 

aankoop van gas vertegenwoordigt 80 tot 90% van deze kosten. 

 De overgang van een indexering op basis van de gasprijs, gekoppeld aan een 

sterke indexering in Igd heeft de exploitatiemarges niet verlaagd en is dus 

vooral voordelig voor de leveranciers, vooral ook omdat hun marges 

maandelijks aanzienlijk stijgen.  

 

Al deze elementen wijzen erop dat het geïndexeerde gedeelte in lgd in de variabele term van 

de leveranciers geen bestaansreden heeft. We stellen echter vast dat het aandeel van de 

lgd-formule in de verkoopprijs sinds het begin van de vrijmaking voortdurend stijgt. 

Bovendien verschuilen de leveranciers zich te vaak achter de publicatie van de lgd op de 

website van de CREG om hun prijzen op een duidelijk te hoog niveau te handhaven. Om al 

deze redenen is de CREG van mening dat de publicatie van de lgd-parameter zo snel 

mogelijk moet worden stopgezet.  

 

  

                                                           
22

 Het gaat om het totaal van de exploitatiekosten (posten 60-64), waaruit het gedeelte distributie van 
post 60 en de volledige post 64 werden verwijderd. 
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II.   DE MOLECULEPARAMETERS  

 

II.1 Historiek 

 

29. Laten we vooreerst opmerken dat de CREG de publicatie van de Iga-parameter heeft 

stopgezet in oktober 2007. Deze parameter, die vroeger in de variabele term werd gebruikt 

om de prijs van de klanten die op het distributienet zijn aangesloten te indexeren, werd als 

volgt berekend23.  

 

                  Gnm + FDnm + nm 

  Iga = ------------------------------------ 

                      Gnmo + nmo 

 

De formule van de Gnm24 is de volgende: 

 

1/3 (0,300 x Brent) + 1/3 (0,069 x GOL) + 1/3 (0,072 x HFO) + 1,16130 {(RPI n-1 / RPI n-2) – 0,02}. 

 

Dit zou voor de maand april 2011 een theoretische waarde geven van 28,2791 €/MWh 

 

 Gnm 03/2011: 2,82791 c€/kWh  

 

FDnm25 vertegenwoordigt FDnm-1 x {(RPI n-1 / RPI n-2) – 0,02}, wat voor het gasjaar 2010-

2011 de theoretische waarde geeft van de 0,085226 c€/kWh; 

 

nm26 vertegenwoordigt nm-1 x {(RPI n-1 / RPI n-2) – 0,02}, wat voor het gasjaar 2010-2011 

het bedrag 0,287444 c€/kWh geeft; 

 

 FDnm + nm 2010-2011 = 0,37267 c€/kWh (of 3,7267 €/MWh) 

                                                           
23

 Zie advies (F)061116-CDC-601 over de nieuwe definitie van de parameter G. 
24

 De parameter G(nm) werd geacht het gewogen gemiddelde weer te geven van de prijzen (in 
€/MWh) aan de Belgische grens van de hoeveelheden aardgas die gedurende een bepaalde maand 
werden ingevoerd met het doel de bevoorrading van de Belgische markt op lange termijn te 
verzekeren. Deze parameter vertegenwoordigde de kost van de molecule (P1) en de vaste kosten 
voor de bevoorrading met aardgas (F), meer bepaald de transportkosten. 
25

 De parameter FDnm werd geacht de specifieke vaste kosten voor de openbare distributie weer te 
geven die verbonden zijn met de kosten van de onregelmatigheid van de invoer van aardgas.  
26

 De parameter nm werd geacht het aandeel van de openbare distributie in de kosten van de 
leveranciers weer te geven, verschillend van de aankoopkosten van het aardgas aan de grens. 
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Gnmo is gelijk aan 1,884614 c€ per kWh; 

 

nmo is gelijk aan 0,236865 c€ per kWh; 

 

 Gnmo + nmo = 2,121479 c€/kWh (of 21,21479 €/MWh) 

 

Theoretische zou de lga voor 03/2011 dus 1,5087 bedragen.  

 

30. De Iga is echter niet meer representatief sinds de belangrijke verandering in de 

bevoorradingscontracten op lange termijn in 2007. Vanaf dat moment heeft Qatar immers 

Algerije vervangen voor de levering van LNG (vloeibaar aardgas) aan Zeebrugge.  

 

Het lijkt trouwens ook weinig opportuun om een parameter te blijven publiceren die 

verbonden is met de aankoopcontracten voor gas van een specifieke operator, namelijk 

Distrigas, terwijl de invoermarkt steeds meer werd opengesteld voor de concurrentie.  

 

Uiteindelijk werd deze parameter sinds verschillende maanden niet meer gebruikt door de 

leveranciers en beperkte het gebruik ervan zich tot elementen die niets te maken hebben 

met de verkoopprijzen in de aardgasmarkt. 

 

31. Alle leveranciers hadden immers eigen formules voor de indexering van de 

aardgasprijs ontwikkeld. Laten we de twee grote types indexeringen die de leveranciers in de 

residentiële markt gebruiken, namelijk de indexering die hoofdzakelijk is gebaseerd op de 

olieprijs en de indexering op basis van de gasprijs, eens nader bekijken. 

 

 

II.2 Indexering hoofdzakelijk gebaseerd op de olieprijs 

 

32. ECS, Luminus en Nuon zijn drie leveranciers die nog een indexering op basis van de 

olieprijs gebruiken. Daarvoor gebruiken ze elk een eigen moleculeparameter. Dit zijn hun 

formules voor de prijsindexering: 

- Electrabel (ECS):  2,0874 * Gpi + 0,1733 * Igd 

- Luminus:    2,13 * Igm + 0,496 * Igd 

- Nuon:    2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,865 
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We hebben het gedeelte lgd in deze formules al besproken in het eerste deel van de studie. 

Nu analyseren we het gedeelte dat verbonden is met de molecule-index (Gpi bij ECS, Igm bij 

Luminus en Gni2 bij Nuon) dat de leveranciers hebben ontwikkeld in plaats van de Iga. 

 

33. Op het niveau van de multiplicator verandert er weinig ten opzichte van de oude 

formule. 2,0874 of 2,13 stemt ongeveer overeen met 2,130002 in de oude formule van de 

captieve markt (zie pagina 6).  

 

34. Laten we nu de inhoud en de waarden van deze molecule-indices analyseren door ze 

te vergelijken met deze die in de captieve markt werden gebruikt. De twee onderstaande 

tabellen bevatten: 

 

- de waarde van de olienoteringen en de gasnotering voor de maand maart 

2011, afgerond om redenen van intellectueel eigendomsrecht: 

- de multiplicatoren voor de olienoteringen en de gasnotering en de Po (vast 

gedeelte) die worden gebruikt voor de berekening van de molecule-index, en 

het bedrag van de variabele term molecule (uitgedrukt in c€/kWh excl. BTW). 

 

Tabel 2: Waarde van de onderliggende componenten van de moleculeparameters 

 

 

 

Tabel 3: Bepaling van de moleculeparameter bij Electrabel, Luminus, Nuon en in de captieve markt 

 

 

 

waarden 03/2011

HUB (€/MWh) 21,6

GOL603 (€/T) 520

GOL703 (€/T) 522

HFO603 (€/T) 354

HFO703 (€/T) 355

Brent703 (€/vat) 66

Noemer Waarde 03/2011 Multiplicator

HUB GOL HFO Brent Po

Gpi - ECS 0,25 0,0468 3,30 21,21479 1,5572 2,0874 3,250

Igm - Luminus 0,25 0,0468 -3,23 21,21479 1,2494 2,13 2,661

Gni2 - Nuon 0,2304 0,0263 0,0247 6,64 21,21479 1,6042 2,13 3,417

Iga - Captief 0,023 0,024 0,1 4,73 21,21479 1,5087 2,130002 3,213

Teller
Waarde 

aandeel 

molecule 

04/2011 
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35. Electrabel en Luminus gebruiken de olienotering gasoil (GOL60327) en de 

maandelijkse gasnotering HUB Zeebrugge. Nuon gebruikt dezelfde noteringen evenals de 

olienoteringen extra zware olie (HFO60328). Voor de Iga werden de waarden 703 gebruikt 

voor gasoil, extra zware olie en Brent. 

 

36. Uit deze tabellen blijkt dat de drie leveranciers hun prijzen hoofdzakelijk indexeren op 

basis van de olienoteringen (GOL / HFO) voor 82% van de prijs van de molecule en op basis 

van de gasnotering HUB Zeebrugge voor 18% van deze prijs. Deze percentages houden 

geen rekening met de Po29, die vast is (positief bij ECS30 en Nuon, negatief bij Luminus). 

 

37. Het niveau van de moleculeparameter van deze leveranciers is in twee van de drie 

gevallen hoger dan het theoretische niveau van de lga. Het lagere niveau bij Luminus 

(1,2494) is het gevolg van het feit dat een vaste negatieve component in de samenstelling 

van zijn index wordt gecompenseerd door een hoger niveau van de formule in Igd. Het geval 

van Nuon is eveneens speciaal omdat de som van de elementen exclusief Gni2 (formule in 

Igd min vaste component) momenteel negatief is31, zie tabel 4.  

 

38. Naast het intrinsieke niveau van de index moeten we dus ook het niveau van de prijs 

in c€/kWh bekijken. Die bestaat uit drie elementen, namelijk een component molecule, een 

component Igd en een vaste component (alleen bij Nuon). 

 

  

                                                           
27

 De noteringen 603 (respectievelijk 703) vertegenwoordigen het gemiddelde van de waarden van de 
6 (respectievelijk 7) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het kwartaal van de levering. Voor mei 
2011 bijvoorbeeld, neemt men voor de GOL603 het gemiddelde van de maandelijkse oliewaarden van 
de 6 maanden van oktober 2010 tot maart 2011.  
28

 Tot nu toe publiceert de CREG de Igd-parameter, de TTF-notering en de olie-gasparameters G1 
(0,25 HUB + 0,0468 GOL603) en G2 (0,2304 HUB + 0,0263 GOL603 + 0,0247 HFO603). Deze laatste 
parameter wordt ook door bepaalde industriële of landbouw-voedingssectoren, zoals mouterijen 
gebruikt voor de indexering van hun verkoopprijs. 
29

 De Po voor de lga wordt als volgt bepaald: 1,00065 (op basis van 1,1613 * (CPIy-1/CPIy-2 – 0,02) + 

3,7267 (op basis van FD + n) 
30

 Voor ECS bedraagt de Po 3,3008 voor de periode 10/2010 – 10/2011. Deze Po vertegenwoordigt in 
werkelijkheid de volgende vergelijking: 4,63 * (CPIy-1/CPIy-2 – 0,02) – 1,30  
CPIy-1 = 112,860 en CPIy-2 = 111,335 
31

 In april 2011 bedraagt dit -0,304, op basis van (0,3286 * 1,7067) - 0,865  
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Tabel 4: Uitsplitsing van de variabele term in c€/kWh (excl. BTW)  

 

39. Wat betreft de prijs zien we dat de huidige variabele term van ECS en Luminus 

vergelijkbaar is met deze volgens de formule van de captieve markt. Bij Nuon ligt de totale 

variabele term lager omdat Nuon een belangrijke negatieve vaste component gebruikt in zijn 

tariferingsformule.  

 

Door een gascomponent (HUB)32 in hun formules te gebruiken, hadden ECS en Luminus 

echter lagere prijzen33 kunnen aanbieden dan de theoretische prijzen van de captieve markt 

die uitsluitend oliecomponenten gebruikt.  

 

40. Wat betreft de vorm zien we dat de tariferingsformules van de drie leveranciers in de 

residentiële markt duidelijk zijn afgeleid van de formule die in de periode van de captieve 

markt werd gebruikt. De CREG is van mening dat deze formules nodeloos complex zijn. De 

CREG is dan ook voorstander van het gebruik van tariferingsformules zonder multiplicator 

voor de molecule-index.  

 

41. De CREG stelt immers vast dat de prijscomponenten die de leveranciers in hun 

verkoopsformule gebruiken meestal afkomstig zijn van de componenten die in de 

doorverkoopcontracten (groothandel) worden gebruikt. Nu wordt in bepaalde van deze 

contracten de moleculeprijs als volgt gedefinieerd: 0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + vaste 

component (Po). 

 

42. In deze contracten is er dus geen sprake van multiplicatoren (2,13) of noemers 

(21,21479) bij het bepalen van een prijs. De CREG merkt overigens op dat een van de drie 

leveranciers zijn professionele klanten vereenvoudigde prijzen aanbiedt door enkel deze 

elementen over te nemen (0,25 HUB + 0,0468 GOL603) waaraan gewoon een Igd-

component en een vaste component (Po) worden toegevoegd. 

  

                                                           
32

 De gascomponenten liggen langdurig lager dan de oliecomponenten. 
33

 Op basis van vorige vertrouwelijke studies van de CREG (912 en 992) hebben we een stijgende 
variatie in de marge van de belangrijkste invoerder vastgesteld. De leveranciers kunnen hun invoerder 
voortaan wel vrij kiezen en kunnen dit argument dus niet gebruiken om hun prijzen te verhogen. 

c€/kWh
Molecule 

component

Igd-

component

Vaste 

component
Totaal

ECS 3,250 0,296 3,546

Luminus 2,661 0,846 3,508

Nuon 3,417 0,561 -0,865 3,113

Captief 3,213 0,269 3,482



  20/24 

43. De CREG heeft reserves tegenover het gebruik van oliecomponenten34 in de 

tarifering voor aardgas, maar meent wel dat we naar dezelfde vereenvoudiging moeten 

evolueren voor de prijzen die aan de residentiële klanten worden gefactureerd, door evenwel 

het gebruik van een geïndexeerde component in lgd voor de variabele term te vermijden. 

 

44. De CREG merkt overigens op dat bepaalde concurrenten de tariferingsformules van 

de marktleider volgen zonder dat deze hun aankoopvoorwaarden weerspiegelen.  

 

45. Tot slot stelt de CREG het gebruik van negatieve Po vast binnen de 

moleculecomponent (Luminus), of van negatieve vaste componenten (Nuon). De CREG is 

geen voorstander van het gebruik van dergelijke negatieve componenten omdat dit de 

aankoopvoorwaarden van de groothandelscontracten niet weergeeft en de leverancier 

bovendien in moeilijkheden kan brengen als de grondstoffenprijzen laag zijn. Dat is 

momenteel zeker niet het geval, maar de voorzichtigheid gebiedt om dit type component in 

de tarifering te vermijden en de voorkeur te geven aan positieve en niet-geïndexeerde vaste 

componenten35.  

 

 

II.3 Indexering hoofdzakelijk gebaseerd op de gasprijs 

 

46. Drie leveranciers, Lampiris, Essent en Octa+, gebruiken een gasindexering 

gebaseerd op de TTF (European Spot Gas Market voor Lampiris, Endex voor Essent en 

Octa+). Lampiris en Essent gebruikten vroeger een indexering hoofdzakelijk op basis van de 

olieprijs. Lampiris was de eerste die deze tarifering voorstelde in januari 2009, Essent en 

Octa+ (nieuw in de markt) volgden in oktober 2010. 

 

47. Dankzij de overgang van een indexering op basis van de olieprijs naar een indexering 

op basis van de gasprijs konden Lampiris en Essent prijzen aanbieden die gemiddeld 0,6 

c€/kWh excl. BTW lager zijn dan de prijzen van de historische operatoren. De CREG stelt 

echter vast dat de winstmarge van deze operatoren daardoor niet is gedaald. We moeten 

overigens vaststellen dat de tariferingformules van deze drie leveranciers nauwelijks van 

elkaar verschillen.  

                                                           
34

 Sinds begin 2009 zijn de oliecomponenten zeer hoog ten opzichte van de gascomponenten. De 
leveranciers die hoofdzakelijk gascomponenten gebruikten, kunnen hun klanten dus veel 
competititievere prijzen aanbieden, zie http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/evolprixg_fr.pdf pagina 9. 
35

 De CREG stelt overigens vast dat de meeste recente doorverkoopcontracten (groothandel) terecht 
worden opgesteld met positieve vaste componenten, wat in het verleden niet altijd het geval was. 

http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/evolprixg_fr.pdf
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Zoals we hebben gezien in het eerste deel van de studie, gebruiken ze alle drie naast de 

term TTF een indexering in Igd (zie pagina 9) en bedraagt het prijsverschil tussen deze 

leveranciers maximum 0,05 Igd (€/MWh), hetzij 0,085 €/MWh of nog 1,98 € op jaarbasis 

excl. BTW. Het gebruik van dergelijke gelijkaardige elementen in de tarifering doet de vraag 

rijzen of er wel echt concurrentie aanwezig is in de sector. 

 

De CREG vindt het gebruik van de TTF-notering in de tarifering voor residentiële klanten 

gerechtvaardigd in de zin dat ze ook in de doorverkoopprijs (groothandel) aanwezig is. 

Bovendien is deze tarifering duidelijk en gemakkelijk te begrijpen voor de klant, in 

tegenstelling tot de huidige tariferingen van de leveranciers die hoofdzakelijk een indexering 

op basis van de olieprijs gebruiken. We moeten echter het gebruik van een geïndexeerde 

component in Igd voor de variabele term vermijden.  

 

Globaal pleit de CREG voor het gebruik van een indexering op basis van de gasprijs voor het 

bepalen van de prijs van de aardgasmolecule. Deze gasnoteringen blijven namelijk 

gedurende lange tijd op een laag niveau, vooral dankzij de ontwikkeling van het leisteengas 

in de Verenigde Staten en het nog ruime aanbod aardgas in de wereldmarkten. Deze situatie 

zal volgens het IEA36 minstens nog tot 2015 blijven bestaan. 

 

 

 

  

                                                           
36

 Zie http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=10863752  

http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=10863752
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III. CONCLUSIES 

 

In deze studie heeft de CREG de representativiteit van de lgd-parameters en de 

verschillende parameters en noteringen die voor de molecule worden gebruikt geanalyseerd. 

 

 

III.1 Igd-parameter 

 

De Igd-parameter wordt momenteel door twee leveranciers gebruikt om de vaste vergoeding 

te indexeren en door alle leveranciers om de variabele term van hun verkoopprijzen in de 

residentiële markt te indexeren. De CREG is echter van mening dat het gebruik van deze 

Igd-parameter niet meer adequaat is om de volgende redenen: 

 

o     De Igd-parameter heeft in wezen betrekking op de distributie en niet op de 

 levering  

o Steeds meer leveranciers gebruiken een vaste vergoeding uitgedrukt in €/jaar. 

o Een geïndexeerd gedeelte in Igd van de variabele term dekt een gedeelte van 

het transporttarief bij bepaalde leveranciers, terwijl dit in 2010-2011 beduidend 

daalt. 

o De groothandelscontracten bevatten meestal geen geïndexeerde term in Igd. 

o De indexering in Igd ligt hoger dan het niveau dat vroeger in de captieve markt 

werd gedefinieerd en vertegenwoordigt 8 tot 29% van de verkoopprijs, terwijl de 

exploitatiekosten die moeten worden geïndexeerd, namelijk de lonen, slechts 

ongeveer 3% van de totale exploitatiekosten van de leveranciers dekken.  

o Het gebruik van de Igd verhoogt de exploitatiemarge te sterk, vooral bij de 

leveranciers die een indexering op basis van de gasprijs gebruiken. 

o Een vaste vergoeding die te hoog ligt en wordt geïndexeerd (in Igd) is een slecht 

signaal op het vlak van rationeel energiegebruik.  
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Wat de vaste vergoeding betreft, is de CREG dus van mening dat ze uitsluitend in €/jaar 

moet worden uitgedrukt en moet worden beperkt tot maximum 40 € incl. BTW voor 2011. 

Voor de variabele term meent de CREG dat hierin een vaste component moet worden 

opgenomen in plaats van een indexering in Igd37. 

 

Met dat doel zal de CREG de Igd vanaf juni 2011 niet meer publiceren. 

 

 

III.2 Moleculeparameter 

 

Momenteel gebruiken de leveranciers in de residentiële markt vier parameters, namelijk de 

Gpi (ECS), de Igm (Luminus), de Gni2 (Nuon) en de TTF (Lampiris, Essent, Octa+).  

 

De parameters die de drie eerste leveranciers gebruiken zijn afkomstig van een formule die 

vrijwel identiek is aan de formule van de Iga van vóór de vrijmaking. De teller van deze drie 

parameters (zie tabel 3) bestaat uit de gas- en olienoteringen die reeds in de 

doorverkoopcontracten zijn opgenomen en een positieve of negatieve vaste component (Po). 

  

De teller bestaat uit de waarde 21,21479 die al in de Iga werd gebruikt. De waarde van deze 

parameters wordt vervolgens vermenigvuldigd met coëfficiënten van 2,0874 tot 2,13 – zoals 

al gebeurde in de captieve markt – om een prijs in c€/kWh te genereren. 

 

De CREG is van mening dat het opstellen van moleculeparameters bij deze leveranciers, die 

hoofdzakelijk een indexering op basis van de olieprijs gebruiken, nodeloos complex en 

verouderd is.  

 

Drie leveranciers stellen een gasindexering op basis van de TTF voor. Daardoor kunnen ze 

hun klanten prijzen aanbieden die gemiddeld 0,6 c€/kWh excl. BTW lager liggen en toch hun 

marges behouden. De prijzen van deze leveranciers zijn relatief eenvoudig en begrijpelijk. 

De CREG is echter van oordeel dat het gedeelte buiten de molecule van deze prijzen moet 

worden herzien (zie vorige pagina) via het gebruik van een vaste component. 

 

                                                           
37

 Bijvoorbeeld: TTF + 8 (in plaats van TTF + 5,1 * Igd) 
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De CREG pleit voor het gebruik door de leveranciers van formules die in de 

doorverkoopcontracten zijn opgenomen, bij voorkeur de formules die alleen worden 

geïndexeerd op basis van de gasnoteringen, waaraan een positieve (en niet-geïndexeerde) 

component wordt toegevoegd om een verkoopprijs vast te stellen. 

 

Met dat doel zal de CREG de publicatie van de hoofdzakelijk olieparameters G1 en G2 vanaf 

juni 2011 stopzetten en vanaf deze datum enkel de waarde van de TTF Endex-notering in 

haar aardgasparameters publiceren.  
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