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STUDIE

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna

de “CREG”) onderzoekt hierna met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 2°, van de wet

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, §2,

tweede lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige

producten en andere door middel van leidingen, op eigen initiatief de verschillen tussen de

prijzen die de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. (hierna: ECS)

toepast ten aanzien van haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen,

Brussel en Wallonië.

Op zijn vergadering van 11 maart 2004 heeft het Directiecomité van de CREG de studie

(F)040311-CDC-259 over de prijszetting op de markt voor de levering van elektriciteit en

aardgas door de standaardleveranciers goedgekeurd. Deze studie had precies tot doel de

prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten te bestuderen die de

standaardleveranciers ECS en Luminus in Vlaanderen hanteerden voor elektriciteit en voor

gas in de periode eind 2003-begin 2004. In de conclusies van haar studie stelde de CREG

bepaalde onregelmatigheden vast. Bijgevolg vroeg zij ECS en Luminus hun prijssysteem

aan te passen.

In een brief die ECS had gestuurd in verband met de bovenvernoemde studie van 11 maart

2004 en tijdens een onderhoud van 17 februari 2004 had ECS aan de CREG meegedeeld

dat zij van plan was een volledig nieuw prijssysteem voor elektriciteit in te voeren op 1 juli

2004. Dat project was toen in voorbereiding.

In een schrijven van 28 april 2004 als reactie op de studie van de CREG van 11 maart 2004

had ECS de CREG laten weten dat zij de CREG wenste te ontmoeten om haar in detail haar

nieuwe prijsbeleid voor elektriciteit toe te lichten dat vanaf 1 juli 2004 zou gelden.

Op 10 mei 2004 werd dus een werkvergadering belegd waaraan de vertegenwoordigers van

de CREG en de vertegenwoordigers van ECS deelnamen. De CREG had ECS vooraf in een

brief van 5 mei 2004 laten weten welke informatie zij op die vergadering wenste te

ontvangen.
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Overeenkomstig de afspraken op die werkvergadering preciseerde de CREG in een brief

van 12 mei 2004 welke informatie zij niet had gekregen op de vergadering en nog moest

ontvangen om het nieuwe prijssysteem van ECS te kunnen onderzoeken.

In een brief van 17 mei 2004 liet ECS de CREG weten dat zij de gevraagde informatie niet

zou kunnen bezorgen binnen de door de CREG gestelde termijn. De CREG heeft ECS dan

in een brief van 19 mei 2004 laten weten dat zij geen enkele andere termijn dan de reeds

vermelde termijn kon aanvaarden.

In antwoord op de brief van de CREG de dato 12 mei 2004 bezorgde ECS in een brief van

26 mei 2004 aan de CREG de nodige informatie over het nieuwe prijssysteem dat ECS op 1

juli 2004 zou toepassen voor elektriciteit.

In antwoord op twee brieven van de CREG van 2 en 9 juni 2004 waarin bepaalde vragen en

opmerkingen werden geformuleerd, gaf ECS in haar brieven van respectievelijk 4 en 11 juni

2004 bijkomende informatie en preciseringen aan de CREG.

In een brief van 22 juli 2004 bezorgde de CREG aan ECS de voorlopige resultaten van het

onderzoek over het nieuwe prijssysteem van ECS voor elektriciteit, opdat ECS eventuele

commentaar of opmerkingen kon formuleren over die voorlopige resultaten. In een brief de

dato 26 augustus 2004 bezorgde ECS de CREG haar reactie over die voorlopige resultaten.

Na deze reactie van ECS vroeg de CREG aan ECS in een brief van 8 september 2004 om

bijkomende verduidelijkingen. ECS bezorgde de CREG haar antwoorden in een brief van 16

september 2004.

In de loop van oktober 2004 liet ECS de CREG weten dat zij van plan was op 1 januari 2005

een volledig nieuw prijssysteem in te voeren voor aardgas. Op een werkvergadering van 8

november 2004 stelde ECS dit nieuwe prijssysteem voor aan de CREG en bezorgde haar

een verklarend dossier met aanvullingen op bepaalde informatie die zij haar al had bezorgd

in een brief van 14 oktober 2004. In een elektronische brief van 2 december 2004 verstrekte

ECS de CREG nog enkele aanvullende preciseringen (zowel betreffende het prijssysteem

voor aardgas als dat voor elektriciteit) die de CREG had gevraagd in de bovenvermelde

werkvergadering.

In een brief van 3 februari 2005 bezorgde de CREG ECS een nieuwe voorlopige versie van

de navolgende studie, met de uitnodiging eventuele opmerkingen op de voorlopige
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resultaten kenbaar te maken. In haar antwoord van 17 februari 2005 gaf ECS een korte

reactie op de bekomen resultaten en vroeg een onderhoud met de CREG voor

verduidelijking hiervan. Op 7 maart 2005 werden de opmerkingen van ECS tijdens een

werkvergadering met de CREG besproken. Aansluitend op deze werkvergadering

verklaarde ECS zich op 8 maart 2005 per fax bereid haar prijszetting aan te passen

overeenkomstig de bezwaren van de CREG.

Op zijn vergadering van 17 maart 2005 heeft het Directiecomité van de CREG de

navolgende studie goedgekeurd.

In de navolgende studie wordt onderzocht of en in welke mate de prijzen die ECS aan haar

standaardklanten factureert, verschillen van de prijzen die zij factureert aan haar in

aanmerking komende afnemers die uitdrukkelijk een contract met haar hebben gesloten en

of de eventueel vastgestelde verschillen aanvaardbaar zijn.

~~~~
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INLEIDING

1. De Vlaamse, Waalse en Brusselse distributienetbeheerders Iverlek, IMEA, Imewo,

Igao, Intergem, Iveka, Sibelgas, Gaselwest, Intermosane, IDEG, IEH, IGH, Interlux, Interest,

Sedilec, Simogel en Sibelga, allen behorend tot de gemengde sector, hebben ECS

aangeduid als standaardleverancier voor in aanmerking komende afnemers die aangesloten

zijn op de door hen beheerde distributienetten.

2. Overeenkomstig artikel 1, §1, 2°, en artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse

Regering van 13 juli 2001 betreffende de elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers,

artikel 50, §1, 2° en artikel 51, §1, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober

2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt, artikels 8 en 9 van het besluit van de

Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende het in aanmerking komen van de

eindafnemers op de elektriciteits- en gasmarkt, en artikel 20, §2, van de ordonnantie van 19

juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest en artikel 14, §2, van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende onder meer de

organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft een

standaardleverancier opdracht om vanaf de liberalisering de in aanmerking komende

afnemers te bevoorraden voor wie hij als standaardleverancier wordt aangewezen en die

niet uitdrukkelijk een leveringscontract hebben gesloten met een leverancier (die de

standaardleverancier zelf kan zijn).

3. De algemene voorwaarden van de standaardleveranciers zijn onderzocht door de

drie gewestelijke regulatoren, namelijk de VREG, de CWaPE en het BIM, die er geen

fundamentele opmerkingen over zouden hebben geformuleerd.

4. Hoewel overeenkomstig artikel 6 van de bijzondere wet tot hervorming der

instellingen van 8 augustus 1980 de federale overheid exclusief bevoegd is voor het

prijsbeleid, voorziet de federale wetgeving in geen enkele specifieke regeling van of controle

op de prijzen die de standaardleveranciers aanrekenen aan in aanmerking komende

afnemers die niet uitdrukkelijk een contract met een leverancier hebben gesloten (hierna: de

standaardklanten).
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In de navolgende studie wordt onderzocht of de prijzen die ECS als standaardleverancier in

Vlaanderen, Wallonië en Brussel aan haar standaardklanten factureert voor de levering van

elektriciteit en aardgas, verschillen van de prijzen die ECS factureert aan in aanmerking

komende afnemers die een contract van bepaalde (of minimale) duur met haar hebben

gesloten (hierna: de actieve klanten). In deze studie wordt alleen maar nagegaan of er een

prijsverschil bestaat tussen de standaardklanten en de actieve klanten en of dit prijsverschil

juridisch en economisch aanvaardbaar is. Daarnaast wordt in de studie gepoogd om uit te

maken of de afnemers vlot toegang hebben tot informatie over de toepasselijke algemene

voorwaarden en over de prijzen die zij moeten betalen als standaardklanten of als actieve

klanten. De vraag of de prijzen als dusdanig juridisch en economisch aanvaardbaar zijn,

wordt in deze studie echter niet behandeld. Bovendien heeft de studie betrekking op de

tarieven die toepasselijk zijn in de eerste maand na de datum waarop het prijssysteem werd

gewijzigd, dit is 1 juli 2004 voor elektriciteit en 1 januari 2005 voor aardgas.

Deze studie volgt op de studie van de CREG van 11 maart 2004 over de tarieven die eind

2003 – begin 2004 toepasselijk waren, met dien verstande dat het toepassingsgebied van

de onderhavige studie zich niet meer beperkt tot Vlaanderen, maar ook Brussel en Wallonië

omvat.
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I. ELEKTRICITEIT

1. Retailklanten of laagspanningsklanten

1.1.   Situatie

1.1.1. Tariefstructuur

5. De tariefstructuur die sinds 1 juli 2004 in Vlaanderen, Wallonië en Brussel van

toepassing is voor elektriciteit, is transparant en eenvormig voor deze groep afnemers. Het

dubbeleprijssysteem dat tot nog toe gold, is vervangen door een systeem met eenzelfde

prijs voor de in aanmerking komende afnemers, ongeacht of zij standaardklant dan wel

actieve klant zijn. Dat nieuwe systeem bestaat uit drie afzonderlijke en duidelijk vaststelbare

componenten: de prijs van de energie, de kosten van transmissie en distributie, en ten slotte

diverse belastingen en heffingen.

De component “energieprijs” of “ELEK” bestaat uit een vaste term, de abonnementsprijs, en

een proportionele term, de prijs per kWh. Deze prijs is in de drie gewesten identiek voor

consumenten met hetzelfde profieltype (dit profiel wordt bepaald op basis van het

verbruiksniveau). Deze prijs omvat bovendien een bijkomende bijdrage om de kosten te

dekken die voortvloeien uit de verplichting van ECS om een minimaal quotum groene

energie te leveren. Deze bijkomende bijdrage is momenteel alleen van toepassing in

Vlaanderen en Wallonië en varieert naargelang de eigen regelgeving van elk gewest. De

component “transmissie- en distributiekosten” varieert naargelang de

distributienetbeheerder waarop de afnemer is aangesloten. De component “diverse

belastingen en heffingen” tenslotte omvat de verschillende belastingen en heffingen die op

federaal zowel als gewestelijk niveau worden opgelegd, en kan dus variëren van gewest tot

gewest. Zowel de distributie- en transmissietarieven als de diverse belastingen en heffingen

worden volledig doorberekend naar de eindafnemers (“on a pass through way”).

Bovendien wordt in Vlaanderen een forfaitaire aftrek voor gratis elektriciteit (op basis van de

gezinsomvang) toegepast op het totaal van de verschillende componenten.

In het nieuwe prijssysteem van ECS wordt aan elke klant die zijn facturen reeds via

domiciliëring betaalt of beslist dat voortaan te doen, een eenmalige korting van € 10
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(inclusief BTW) op de energieprijs toegekend, een korting die wordt toegepast op de eerste

verbruiksfactuur na 1 juli 2004.

6. Een standaardklant is aan ECS gebonden door een contract van onbepaalde duur

en kan op elk moment meedelen dat hij een beroep wil doen op een specifieke leverancier.

Zo kan hij de contractuele relatie die hij met ECS heeft als standaardklant, beëindigen met

inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

7. Een actieve klant is een klant die aan ECS gebonden is door een contract van een

bepaalde duur van een jaar. Op de vervaldag heeft de klant de keuze: dit contract

vernieuwen ofwel niets doen. In het laatste geval wordt zijn contract een contract van

onbepaalde duur dat overeenstemt met het contract tussen een standaardklant en ECS1.

Een actieve klant kan zijn contractuele relatie met ECS na een jaar beëindigen met

inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

1.1.2.  Het prijsverschil

8. Elke klant die met ECS een contract sluit voor een minimumduur van een jaar, krijgt

een korting van 2% op de component “energieprijs” of “ELEK” (exclusief bijdrage voor

groene energie). Deze korting wordt toegekend voor de contractueel bepaalde

minimumduur van een jaar en zal opnieuw worden toegekend telkens als dit contract  wordt

vernieuwd (als het jaarcontract niet wordt vernieuwd, wordt het contract een contract van

onbepaalde duur en verliest de klant de korting van 2%). Dit betekent dat een actieve klant,

van welk type ook, systematisch 2% minder betaalt voor de component “energieprijs” dan

een standaardklant met een identiek verbruiksprofiel.

9. Het feit dat de korting van 2% die aan een actieve klant wordt toegekend, alleen

wordt toegepast op de component “energieprijs” en dat die laatste component slechts een

deel uitmaakt van de totale prijs, heeft als gevolg dat het prijsverschil in termen van de totale

prijs tussen standaardklanten en actieve klanten minder bedraagt dan 2%.

1 Hoewel dat buiten het kader van deze studie valt, merkt de CREG op dat de ECS-terminologie “contract
van onbepaalde duur met een minimumduur van een jaar” juridisch niet correct lijkt en bij de klant
verwarring kan scheppen.
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Tabel 1 geeft een overzicht van de Eurostat-typeklanten (en hun jaarverbruik), die in de

navolgende analyse als referentie zullen worden gebruikt.

Tabel 1: overzicht van de Eurostat-typeklanten voor elektriciteit

Jaarlijks verbruik (kWh)
Type klant dag nacht  excl. nacht

Da 600
Db 1200
Dc 2200 1300

Dc1 3500
Dd 5000 2500
De 5000 2500 12500

Tabel 2 geeft voor Vlaanderen de verschillen tussen standaardklant en actieve klant (per

typeklant) voor de totale prijs.

Tabel 2: prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in Vlaanderen op 1 juli 2004 (in
percentage van de prijs voor actieve klant, zonder domiciliëring en zonder gratis kWh, exclusief
BTW)

Juli 04 GASELWEST IMEA IMEWO INTERGEM INTERMOSANE IVEKA IVERLEK SIBELGAS N
Da 1,14% 1,25% 1,21% 1,21% 1,20% 1,23% 1,20% 1,21%
Db 1,02% 1,14% 1,10% 1,10% 1,08% 1,12% 1,08% 1,09%
Dc 1,04% 1,18% 1,12% 1,13% 1,09% 1,16% 1,10% 1,12%

Dc1 0,88% 1,02% 0,97% 0,97% 0,95% 0,99% 0,95% 0,96%
Dd 0,94% 1,09% 1,03% 1,04% 1,00% 1,07% 1,01% 1,02%
De 0,90% 1,02% 0,97% 0,99% 0,93% 1,02% 0,96% 0,96%
Bron: ECS

Deze cijfers resulteren in een gewogen gemiddeld prijsverschil (op het niveau van de totale

prijs) van 1% tussen standaardklanten en actieve klanten. Het prijsverschil daalt lichtjes

naarmate de klant meer elektriciteit verbruikt. In het algemeen komt het prijsverschil voor elk

klantentype en voor elke distributienetbeheerder in de buurt van 1%.

In Brussel, waar alleen professionele klanten in aanmerking komen, bedraagt het gewogen

gemiddelde van het prijsverschil (totale prijs) 1,07%.

Tabel 3: prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in Brussel op 1 juli 2004 (in
percentage van de prijs voor actieve klant, zonder domiciliëring en zonder heffing wegens
openbaredienstverplichting, exclusief BTW)

Da Db Dc Dc1 Dd De

SIBELGA 1,26% 1,16% 1,17% 1,03% 1,08% 0,97%

Bron: ECS



10/59

In Wallonië komen residentiële klanten nog niet in aanmerking, maar professionele

laagspanningsklanten die daar bij hun distributienetbeheerder om verzoeken, kunnen ervoor

kiezen om in aanmerking te komen en dus actieve klant te worden. De prijsverschillen in

Wallonië zijn van dezelfde grootteorde als de prijsverschillen die worden vastgesteld in

Vlaanderen en Brussel.

1.1.3. Redenen van het prijsverschil

10. In haar brief van 26 mei 2004 rechtvaardigt ECS het prijsverschil op grond van de

“kostenvermijding” die voortvloeit uit het feit dat deze klanten zich verbinden voor een

minimumduur van een jaar. Deze kostenvermijding heeft enerzijds te maken met het feit dat

er minder exploitatie-uitgaven nodig zijn voor promotie en marketingcampagnes, prospectie

en aanbiedingen, coördinatie met andere marktspelers en beheer van de klantenservice (…)

en anderzijds met het feit dat de energiebevoorradingskosten lager uitvallen dankzij de

mogelijkheid tot een betere planning van de productiemiddelen en de energieaankopen.

1.2.  Analyse van de situatie

1.2.1. Mededingingsrecht

1.2.1.1. Definitie van de relevante markt

Relevante productmarkt

11. Volgens de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en van de Raad voor

de Mededinging zijn in de elektriciteitssector vijf verschillende activiteiten te onderscheiden:

de productie, de transmissie, de distributie, de levering en de trading van elektriciteit. De

Europese Commissie en de Raad voor de Mededinging menen dat deze activiteiten onder

afzonderlijke productmarkten vallen, aangezien zij verschillende capaciteiten en middelen

vereisen, verschillende activiteiten met zich meebrengen en de markt- en

concurrentievoorwaarden voor elk van die markten verschillen. Volgens de bovengenoemde

beschikkingspraktijk is de markt van de levering van elektriciteit op haar beurt opgesplitst in

de markt van de levering van elektriciteit aan vrije of in aanmerking komende afnemers
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enerzijds en de markt van de levering van elektriciteit aan niet-vrije, of niet in aanmerking

komende, of gebonden (captieve) afnemers anderzijds2.

Aangezien de beschouwde situatie betrekking heeft op het prijsverschil dat voor

elektriciteitsleveringen bestaat tussen standaardklanten en actieve klanten van ECS, moet

de markt van de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers worden

beschouwd als de relevante markt.

De vraag rijst ook of een bijkomend onderscheid zou kunnen worden gemaakt binnen de

categorie van de in aanmerking komende afnemers. Zo zijn zowel ECS (dat volledig wordt

gecontroleerd door Electrabel) als Electrabel zelf actief op de markt van de levering van

elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers, maar elk in een ander segment.

Electrabel is gespecialiseerd in elektriciteitslevering aan “grote afnemers” (die meestal

rechtstreeks op het transmissienet zijn aangesloten), terwijl ECS de afnemerscategorieën

belevert die men zou kunnen omschrijven als “kleine afnemers” (en die altijd aangesloten

zijn op het distributienet). Als de verkochte hoeveelheden elektriciteit als criterium worden

genomen, zou het dus denkbaar zijn de markt van de levering van elektriciteit aan grote

afnemers te onderscheiden van de markt van de levering van elektriciteit aan kleine

afnemers3. In het onderhavige geval is het echter niet nodig uit te maken of de markt van de

levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers specifieker moet worden

afgebakend, aangezien de keuze voor welke afbakening van de productmarkt dan ook,

normaliter niets zou mogen wijzigen aan de analyse van de CREG, zoals in paragraaf 14

hierna wordt uitgelegd.

Relevante geografische markt

12.  Overeenkomstig de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en van de

Raad voor de Mededinging, bestaat de relevante geografische markt op zijn minst uit het

volledige Belgische grondgebied, aangezien de in aanmerking komende afnemers zich

mogen bevoorraden bij alle in België gevestigde leveranciers en zelfs bij buitenlandse

2 Beschikking van de Europese Commissie van 28 september 1999, EDF/Louis Dreyfus, PB C 323
van 11 november 1999, p.11; Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-81 van 12
november 2002, Electrabel Customer Solutions N.V./Sedilec S.C.R.L., B.S. 21 augustus 2003;
Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002, Electrabel
Customer Solutions N.V./Imea C.V., Zaak CONC-C/C-02/44, B.S. 23 september 2003; Beslissing van
de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-12 van 14 februari 2003, Electrabel Customer Solutions
N.V./Electrabel N.V. en Imea C.V.
3 Zie in deze zin de studie (ARCG-LE102004) van London Economics (uitgevoerd op verzoek van de
Algemene Raad van de CREG) over de structuur en de werking van de Belgische elektriciteitsmarkt in een
Europees perspectief, oktober 2004, niet-vertrouwelijke versie, p. 92 en volgende.
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leveranciers4. Aangezien het aanbod van buitenlandse elektriciteitsleveranciers in België

(nog) zeer beperkt is, wordt de Belgische markt in casu beschouwd als de relevante markt.

1.2.1.2.  Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de wet van 5 augustus 1991

tot bescherming van de economische mededinging (hierna: de mededingingswet).

13. Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet verbieden

ondernemingen met een dominante positie om misbruik maken van deze machtspositie op

de betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan. Artikel 82 van het EG-Verdrag voegt een

bijkomend criterium toe, namelijk dat door het misbruik de handel tussen de lidstaten

ongunstig wordt beïnvloed.

De doelstelling van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet is

dubbel. Deze artikelen moeten enerzijds de consument beschermen tegen elk misbruik door

ondernemingen met een machtspositie en anderzijds het concurrentieproces vrijwaren5.

De opsomming van de vormen van misbruik in artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3

van de mededingingswet is niet exhaustief.

Machtspositie van ECS

14.  ECS (dat volledig wordt gecontroleerd door Electrabel, waarvan zij een 95 %-dochter

is), heeft een marktaandeel van bijna 70% in haar segment, dit is de markt van de levering

van elektriciteit aan afnemers die zijn aangesloten op het distributienet (de “kleine

afnemers”), en geniet dus van een machtspositie in haar marktsegment6. Electrabel van

haar kant heeft een niet minder groot marktaandeel in haar eigen marktsegment (de “grote

4 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002, Electrabel
Customer Solutions N.V./Imea C.V., zaak CONC-C/C-02/44, B.S. 23 september 2003.
5 HvJ, 21 februari 1973, Continental Can, zaak 6/72, Jur. 1973, p.215.
6 Deze positie wordt bovendien versterkt door het feit dat de meerderheid van de distributienetbeheerders
ECS hebben aangewezen als standaardleverancier. Zie hieromtrent de beslissingen van de Raad voor de
Mededinging over de concentraties tussen ECS en de gemengde intercommunales: Beslissing nr. 2003-
C/C-56 van 4 juli 2003 ECS/INTEREST; Beslissing nr. 2003-C/C-57 van 4 juli 2003 ECS/IEH; Beslissing
nr. 2003-C/C-58 van 4 juli 2003 ECS/IVEKA; Beslissing nr. 2003-C/C-59 van 4 juli 2003 ECS/IMEWO;
Beslissing nr. 2003-C/C-60 van 4 juli 2003 ECS/INTERGEM; Beslissing nr. 2003-C/C-61 van 4 juli 2003
ECS/IVERLEK; Beslissing nr. 2003-C/C-62 van 4 juli 2003 ECS/IGAO; Beslissing nr. 2003-C/C-63 van 4 juli
2003 ECS/GASELWEST; Beslissing nr. 2003-C/C-71 van 11 september 2003 ECS/SIMOGEL; Beslissing
nr. 2003-C/C-72 van 11 september 2003 ECS/SEDILEC; Beslissing nr. 2003-C/C-73 van 11 september
2003 ECS/INTERMOSANE 2; Beslissing nr. 2003-C/C-74 van 11 september 2003 ECS/IMEA; Beslissing
nr. 2003-C/C-80 van 13 oktober 2003 ECS/SIBELGAS en Beslissing nr. 2004-C/C-26 van 8 maart 2004
ECS/SIBELGA.
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afnemers”). Als de algemene markt van de elektriciteitslevering aan in aanmerking komende

afnemers als de relevante markt wordt beschouwd, komt men tot hetzelfde resultaat.

Aangezien ECS volledig door Electrabel wordt gecontroleerd, moeten de twee

ondernemingen inderdaad als één enkele economische eenheid worden beschouwd. Indien

vaststaat dat elk van deze ondernemingen een machtspositie bezit in haar eigen

marktsegment, dan zal de economische eenheid ECS/Electrabel eveneens een

machtspositie bezitten op elk van deze marktsegmenten en a fortiori op de markt die de som

vormt van deze twee marktsegmenten.

Aangezien de onderhavige analyse gaat over het prijsbeleid van ECS op de markt van de

elektriciteitslevering aan in aanmerking komende afnemers die zijn aangesloten op het

distributienet, wordt in deze analyse echter alleen verwezen naar ECS. Wat de specifieke

vraag van de machtspositie van ECS betreft, dient onder ECS evenwel ECS afzonderlijk,

ofwel ECS/Electrabel te worden verstaan, afhankelijk van de gehanteerde definitie van de

productmarkt.

Ongeacht de gekozen definitie van productmarkt, staat bijgevolg vast dat ECS een

onderneming is met een machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel

3 van de mededingingswet.

Misbruik van machtspositie

15.  Artikel 82, (c), van het EG-Verdrag, en artikel 3, (c), van de mededingingswet

bepalen dat dit misbruik erin kan bestaan ten opzichte van handelspartners ongelijke

voorwaarden toe te passen bij gelijkwaardige prestaties, waardoor hen nadeel wordt

berokkend bij de mededinging. Het gaat met andere woorden om een niet-

discriminatiecriterium. Elk beleid van ongelijke prijzen waardoor een onderneming met een

machtspositie zonder objectieve wettige reden ongelijke voorwaarden op haar klanten

toepast bij gelijkwaardige prestaties en hen zodoende een nadeel berokkent in de

mededinging, vormt bijgevolg een misbruik van machtspositie in de zin van artikel 82, (c),

van het EG-Verdrag en artikel 3, (c), van de mededingingswet7. Het door ECS toegepaste

prijsverschil tussen standaardklanten en actieve klanten zou een verboden prijsdiscriminatie

van bepaalde klantentypes kunnen vormen, aangezien standaardklanten voor

gelijkwaardige diensten meer moeten betalen dan actieve klanten. Onder de titel

7 HvJ, 14 februari 1978, United Brands, zaak C-27/76, Jur. 1978, p. 207.
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“rechtvaardigingsgronden” hierna onderzoekt de CREG of een dergelijk verschil in

behandeling objectief kan worden gerechtvaardigd.

16.  Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet verbieden

bovendien gedragingen waarbij leveranciers met een machtspositie hun klanten aan zich

binden en op die manier afsluiten voor concurrenten. Met andere woorden, anders dan

volumegebonden kortingen of soortgelijke prijszettingen vormt elke getrouwheidskorting of

soortgelijke praktijk die de klanten door toekenning van een geldelijk voordeel moet beletten

zich bij concurrenten te bevoorraden, een misbruik in de zin van artikel 82 van het EG-

Verdrag en van artikel 3 van de mededingingswet8. Het is mogelijk dat ECS, door lagere

prijzen te hanteren voor de klanten die het meest geneigd zijn van leverancier te

veranderen, de actieve klanten dus, deze klanten tracht te binden en hen zodoende tracht te

beletten om naar een concurrent over te stappen. Deze gedraging van ECS zou dan zowel

in het nadeel spelen van de klant, in casu de standaardklant, die meer moet betalen, als in

het nadeel van mogelijke concurrenten, aangezien de toegang tot de markt erdoor

belemmerd zou worden. Onder de titel “rechtvaardigingsgronden” hierna onderzoekt de

CREG of de toekenning van een prijskorting aan de actieve klanten objectief kan worden

gerechtvaardigd.

Ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten

17.  Zoals vermeld in paragraaf 13, kan bovendien alleen sprake zijn van misbruik van

machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag, indien het misbruik de handel

tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt. Deze voorwaarde wordt zeer ruim geïnterpreteerd

door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en door de Europese

Commissie9. Een mogelijke onrechtstreekse invloed kan al worden beschouwd als een

ongunstige invloed. Om zich over de kwestie te kunnen uitspreken, dient de praktijk in haar

juridische en economische context te worden onderzocht. Er dient met name onderzocht of

deze praktijk kan leiden tot gevallen van afscherming van de markt voor bepaalde producten

8 Beschikking van de Europese Commissie van 5 december, BPB Industries, PB L 010 van 13 januari
1989, p. 50; HvJ, 13 februari 1979, Hoffman-La-Roche, zaak C-85/76, Jur. 1979, p. 461; HvJ, 9
november 1983, Michelin, zaak C-322/81, Jur. 1983, p. 3461.
9 In zijn arrest Société Technique Minière heeft het Hof geoordeeld dat “het mogelijk moet zijn op
basis van een geheel van juridische en feitelijke elementen met een voldoende mate van
waarschijnlijkheid te voorzien dat de overeenkomst of gedraging, al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel, de handelsstromen tussen lidstaten kan beïnvloeden”, HvJ, 30 juni 1966,
Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p. 235.
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tussen de lidstaten10. Praktijken die de vrijhandel tussen lidstaten kunnen bedreigen op een

manier die de verwezenlijking van de doelstelling van een gemeenschappelijke markt in de

weg kan staan, in het bijzonder door de nationale markten te beschermen of de

concurrentiestructuur binnen de gemeenschappelijke markt te wijzigen, vallen aldus onder

het gemeenschapsrecht. Gedragingen waarvan de gevolgen alleen voelbaar zijn op het

grondgebied van een lidstaat, vallen daarentegen onder het nationale recht. Op basis van

dit criterium kan een onderscheid worden gemaakt tussen de toepassing van het Europese

mededingingsrecht en de toepassing van het nationale mededingingsrecht11.

Aangezien de liberalisering van de energiemarkten een Europees fenomeen is, kan elk

misbruik van machtspositie door ECS zeker gevolgen hebben voor de buitenlandse

concurrenten. Elk misbruik door ECS zal het de buitenlandse concurrenten bemoeilijken om

op de betrokken markten door te dringen. Men kan dan ook stellen dat het feit dat ECS

ongerechtvaardigde prijsverschillen hanteert, de handel tussen lidstaten ongunstig zou

kunnen beïnvloeden.

Rechtvaardigingsgronden

18.  Opdat een verschil in behandeling (de toekenning van een prijskorting aan slechts

bepaalde klanten) kan worden beschouwd als discriminerend en dus als een schending van

artikel 82 van het EG-Verdrag of van artikel 3 van de mededingingswet, moet nog worden

onderzocht of die gedifferentieerde behandeling niet kan worden gerechtvaardigd door

objectieve redenen. Hierna onderzoekt de CREG of het feit dat ECS een gunstiger tarief

toepast op actieve klanten dan op standaardklanten, objectief kan worden verantwoord door

de “kostenvermijding” die voortvloeit uit het feit dat eerstgenoemde klanten zich voor ten

minste een jaar verbinden.

19. De klantenbinding die een contract van een bepaalde minimumduur de leverancier

verschaft, lijkt het enige argument te zijn dat een voordeliger prijs kan verklaren. Dit

contracttype staat immers normaliter gelijk met minder kosten voor de leverancier.

Zo bespaart de leverancier op de kosten van promotie, marketing en prospectie ten aanzien

van deze klanten, aangezien hij mag hopen ze een zekere tijd tot zijn cliënteel te kunnen

10 HvJ, 30 juni 1966, Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p.235.
11 HvJ, 31 mei 1979, Hugin, zaak C-22/78, Jur. 1979, p. 1869.
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rekenen en dus niet voortdurend contact met hen moet opnemen om hen ertoe te overhalen

klant te blijven. Dit argument vormt de eerste reden die ECS aanvoert.

Dit effect op de markt van de elektriciteitslevering mag echter niet worden overschat, gelet

op de lage switchingsgraad die (ook in andere landen) vooral bij laagspanningsklanten

wordt vastgesteld. ECS moet dus niet werkelijk grote inspanningen leveren om zijn

(standaard)klanten te behouden.

De tweede reden die ECS aanvoert, is de besparing die zij realiseert op de “sourcing”-

kosten, doordat de productiemiddelen en de energieaankopen beter kunnen worden

gepland.

Het argument dat de producent bij wie ECS haar elektriciteit aankoopt, zijn

productiemiddelen beter kan plannen wanneer ECS weet dat zij gedurende een zekere tijd

een bepaalde hoeveelheid elektriciteit zal moeten leveren, lijkt a priori aanvaardbaar. Dit

argument behoeft echter enige nuancering. De standaardklanten van ECS zijn immers nog

steeds weinig geneigd om van leverancier te veranderen. ECS is dus zeker dat ze het gros

van deze klanten in haar portefeuille kan houden en kan, zelfs los van het bestaan van

contracten van een minimumduur met andere klanten, met vrij grote zekerheid plannen wat

zij zal moeten leveren en wat er dus aan productiemiddelen zal moeten worden gepland.

Het argument in verband met de mogelijkheid tot een betere planning van de

energieaankopen verdient bijzondere aandacht. Het klopt dat een leverancier de manier

waarop hij zijn elektriciteit aankoopt, doorgaans beter zal kunnen organiseren als hij er

zeker van is dat hij nadien gedurende een zekere periode een bepaalde hoeveelheid

elektriciteit zal kunnen doorverkopen. Deze zekerheid geeft hem meer flexibiliteit in zijn

keuzes. Die leverancier zal eventueel ook betere voorwaarden kunnen bedingen bij zijn

eigen leveranciers als hij hen gedurende een zekere tijd een bepaald aankoopvolume kan

garanderen. ECS is een bijzonder geval, want zij maakt deel uit van een verticaal

geïntegreerde groep die meer dan 80% van de in België geproduceerde elektriciteit

vertegenwoordigt, zodat de geldigheid van dit argument eigenlijk moeilijk kan worden

nagegaan. Bovendien moet dit argument, nogmaals, worden genuanceerd door het feit dat

de ECS-klanten weinig switchingsgericht zijn, zodat ECS er nagenoeg zeker van is de

meeste van haar klanten te kunnen behouden.

Het feit dat ECS minder hoge prijzen voorstelt aan de klanten van wie de kans het grootst is

dat ze naar de concurrentie stappen, de actieve klanten dus, zou kunnen worden
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geïnterpreteerd als een poging van ECS om deze klanten te beletten zich tot andere

leveranciers te wenden. ECS zou aldus proberen deze klanten te binden. Maar aangezien

het prijsverschil, dat identiek is voor alle laagspanningsklanten, miniem is (2% op de

energieprijs en ongeveer 1% op de totale prijs), lijkt het toch objectief te kunnen worden

gerechtvaardigd door de vermijding van bepaalde kosten die mogelijk wordt dankzij het feit

dat deze klanten zich voor een duur van ten minste een jaar verbinden.

20. Op basis van de informatie die ECS haar heeft meegedeeld, besluit de CREG hieruit

dat ECS zich niet schuldig maakt aan misbruik van machtspositie in de zin van artikel 82

van het EG-Verdrag en van artikel 3 van de mededingingswet wanneer zij een korting van

2% op de energieprijs toestaat aan laagspanningsklanten die aan haar gebonden zijn door

een contract van een minimumduur van een jaar.

1.2.2. Handelsrecht

21.  Overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 14 mei 1946 houdende verscherping

van de controle der prijzen (hierna: besluitwet van 1946) is elke prijs ongeoorloofd indien hij

aanleiding geeft tot de verwezenlijking van een abnormale winst12. De vaststelling van een

ongeoorloofde prijs die aanleiding geeft tot abnormale winst in de zin van artikel 1 van de

besluitwet van 1946 vereist geen enkele mathematische berekening van de precieze

kostenstructuren en de winstmarge13. De ongeoorloofde prijs en de abnormale winst worden

concreet beoordeeld op basis van objectieve gegevens14. Hiertoe wordt onder meer

rekening gehouden met de marktsituatie, de exploitatiekosten van de onderneming, de

marktprijs, de gebruikelijke winstmarges, de gebruikelijke kortingen enzovoort.15 Indien de

prijzen die aan de actieve klanten worden gefactureerd, correct zijn, zouden de (hogere)

prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd, een hoger dan normale winst

kunnen betekenen. Indien de prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd,

12 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
13 J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (red.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 7; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 4.
14 Cass. 25 november 1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p.4.
15 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099; J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(red.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 13; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
http://www.cass.be
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correct zijn, zouden de (lagere) prijzen die aan de actieve klanten worden gefactureerd, een

lager dan normale winst kunnen betekenen.

22.  Onder de laagspanningsklanten bevinden zich residentiële klanten die kunnen

worden beschouwd als consumenten in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende de

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna: de wet op

de handelspraktijken), en professionele klanten die daar niet onder kunnen worden

gerekend, zodat deze wet alleen op de eerste categorie van afnemers van toepassing is.

Artikel 40 van de wet op de handelspraktijken verbiedt elke handelaar een product met

verlies te koop aan te bieden of te verkopen. Met een verkoop met verlies moet worden

gelijkgesteld elke verkoop die slechts een uiterst beperkte winstmarge verschaft, rekening

houdend met de prijzen en met de algemene kosten. Artikel 40 van de wet op de

handelspraktijken zou niet van toepassing zijn indien levering van elektriciteit als een dienst

zou worden beschouwd. Overeenkomstig het Europese standpunt terzake16 beschouwt de

CREG elektriciteitslevering echter als de verkoop van een product, zodat artikel 40 van de

wet op de handelspraktijken wel degelijk van toepassing is (alleen voor residentiële klanten).

23.  Afhankelijk van de onderliggende kostenstructuur zou ECS wegens het prijsverschil

tussen standaardklanten en actieve klanten ofwel abnormaal hoge winsten kunnen maken17

ofwel met een abnormaal lage winstmarge en zelfs met verlies kunnen verkopen. Dit gedrag

zou een schending betekenen van artikel 1 van de besluitwet van 1946 en voor de

residentiële klanten eveneens van artikel 40 van de wet op de handelspraktijken.

24.  Het is zeer goed mogelijk dat het prijsverschil tegelijk tot abnormale winsten en tot

verliezen leidt. In dit geval gaan de prijzen voor standaardklanten en die voor actieve

klanten respectievelijk gepaard met een abnormaal hoge winst enerzijds en met een

abnormaal lage winst of zelfs een verlies anderzijds. Het probleem blijft in dit geval

hetzelfde: de besluitwet van 1946 en de wet op de handelspraktijken zouden evenzeer

worden geschonden, maar twee keer en voor beperktere kwantitatieve verschillen.

16 HvJ, 23 oktober 1997, zaak C-158/94, Jur. 1997, p. 5789; Zaak nr. COMP/M.1557-EDF/Louis
Dreyfus.
17 Cass. 25 november 1997, Arr. Cass. 1997, p. 1212.
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25. Elke schending van artikel 1 van de besluitwet van 1946 of van artikel 40 van de wet

op de handelspraktijken brengt een schending van artikel 94 van de wet op de

handelspraktijken met zich mee wanneer de betrokken praktijken oneerlijk zijn en de

belangen van de consumenten worden of kunnen worden geschaad. Het loutere

prijsverschil op basis van het product waarvoor de eindafnemer betaalt, vormt op zich geen

oneerlijke of onwettige praktijk in de zin van de wet op de handelspraktijken. Indien echter

verkoop met verlies of realisatie van abnormale winsten kan worden bewezen, gaat het ten

aanzien van de residentiële klanten om onwettige praktijken in de zin van artikel 94 van de

wet op de handelspraktijken.

26.  Artikel 1 van de besluitwet en artikel 40 van de wet op de handelspraktijken nemen

het totale resultaat van een onderneming in aanmerking. Gezien het minieme gemiddelde

prijsverschil tussen actieve klanten en standaardklanten, namelijk ongeveer 1% in termen

van de totale prijs, beslist de CREG dan ook dat het uiterst waarschijnlijk is dat ECS geen

overdreven winsten en evenmin abnormaal lage winst en ook niet het minste verlies

realiseert als gevolg van dit prijsverschil. Het prijsverschil tussen actieve en

standaardklanten vormt bijgevolg geen schending van artikel 1 van de besluitwet van 1946

en evenmin van artikel 40 of 94 van de wet op de handelspraktijken.

1.2.3. Conclusie

27.  Op basis van de bovenstaande redenering besluit de CREG dat ECS artikel 3 van de

mededingingswet of artikel 82 van het EG-Verdrag niet schendt, en evenmin artikel 1 van de

besluitwet van 1946, noch artikel 40 of 94 van de wet op de handelspraktijken, wanneer zij

actieve klanten voor de levering van laagspanningselektriciteit een korting van 2% op de

component “energieprijs” toekent in vergelijking met de prijs die zij aanrekent aan

standaardklanten.
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2. Businessklanten of middenspanningsklanten

2.1. Situatie

2.1.1. Tariefstructuur

28. De tariefstructuur die sinds 1 juli 2004 in Vlaanderen, Wallonië en Brussel van

toepassing is voor elektriciteit, is transparant en eenvormig voor deze groep in aanmerking

komende afnemers, ongeacht of zij standaardklant dan wel actieve klant zijn. De door ECS

gefactureerde prijs bestaat, net als voor laagspanning, uit drie afzonderlijke en duidelijk

vaststelbare componenten: de energieprijs, de transmissie- en distributiekosten en ten slotte

de diverse belastingen en heffingen.

29. De component “energieprijs” die aan de standaardklanten wordt gefactureerd, is in

alle gewesten identiek. ECS heeft meegedeeld een plafond toe te passen bij de berekening

van de standaardprijs. Dit plafond moet de eenheidsprijs beperken voor de klanten met de

laagste benuttiging18. Hoewel het plafond in principe van toepassing is op alle

businessklanten, vindt het – door de wijze waarop het geformuleerd is – daadwerkelijk

toepassing bij de kleinste typeklant alleen.

Een standaardklant is aan ECS gebonden door een contract van onbepaalde duur en kan

op elk moment meedelen dat hij van plan is een beroep te doen op een specifieke

leverancier. Op die manier kan hij zijn contractuele relatie met ECS als standaardklant

beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

30. Een actieve klant onderhandelt met ECS over de energieprijs en over de

contractduur. De categorie van de “businessklanten” betreft grote tot zeer grote (industriële)

consumenten. Over elk contract voor levering van elektriciteit wordt bijgevolg individueel

onderhandeld tussen de accountmanagers van ECS en elk van deze klanten. Volgens ECS

worden referentie-aanbodprijzen (die in alle gewesten identiek zijn) als richtsnoeren gebruikt

bij de onderhandelingen. ECS legt uit dat een onderneming als resultaat van deze

onderhandelingen een bijkomende korting kan krijgen ten opzichte van de referentieprijs.

(…) Volgens ECS zou de onderhandelingsmarge niettemin strikt beperkt zijn en

18 Benuttiging (uren) = verbruik/vermogen
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gecontroleerd worden en zou geen enkele korting als resultaat van deze onderhandelingen

meer dan (…) bedragen.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de grootste afnemers (de grootste consumenten)

doorgaans een sterkere onderhandelingspositie hebben dan de kleinste consumenten. Het

is dus mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de grootste consumenten vaker kortingen op de

referentieprijs weten te bedingen, waardoor de bedongen eindprijs sterker zou moeten

afwijken van de referentieprijs naarmate het verbruik van de afnemer stijgt. Deze vaststelling

zou dus inhouden dat de actieve prijs en de standaardprijs in werkelijkheid sterker variëren

over de verschillende klantentypes heen. De CREG zal deze vraag later grondiger

onderzoeken, aangezien de onderhavige studie zich beperkt tot het onderzoek van de

referentieprijzen van ECS.

Wat de contractduur betreft, voorzien de bijzondere voorwaarden van het contract in een

bepaalde duur. Overeenkomstig de verbintenissen van ECS ten aanzien van de Raad voor

de Mededinging in het kader van het onderzoek van de diverse concentraties tussen ECS

en de gemengde intercommunales moeten de klanten van ECS bovendien de mogelijkheid

hebben om vanaf de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van het contract te allen

tijde een einde te maken aan het contract met inachtneming van een opzegtermijn van drie

maanden en zonder een vergoeding te moeten betalen. Volgens de informatie die ECS aan

de CREG heeft meegedeeld, is wel degelijk een daartoe strekkende clausule opgenomen in

de af te sluiten contracten en ECS beweert dat zij de klanten die al een contract van een

jaar of meer hadden gesloten, wel degelijk op de hoogte heeft gebracht van dit recht19.

2.1.2. Het prijsverschil

31. In tegenstelling tot bij de retailklanten lijkt ECS geen vast percentage korting op de

component “energie” noch enige andere duidelijke formule te hanteren voor de berekening

van het priisverschil tussen standaard- en actieve klanten. Uit de informatie die ECS aan de

CREG heeft bezorgd, blijkt dat de energieprijs die op 1 juli 2004 aan een standaardklant

wordt gefactureerd, afhankelijk van het klantentype (…) tot (…) hoger ligt dan de prijs die hij

als actieve klant zou hebben betaald. Het prijsverschil is het grootst voor het klantentype

met het laagste verbruik (…) en voor de klantentypes met het hoogste verbruik (…). Bij

gelijk vermogen stijgt het prijsverschil naarmate de klant meer verbruikt (zie tabel 4). Het is

19 Zie onder meer beslissingen van de Raad voor de Mededinging nr 2003-C/C-58 ECS/IVEKA, en
nr. 2003-C/C-63 ECS/GASELWEST van 4 juli 2003. Dit recht betreft alleen de klanten die voordien werden
beleverd door de gemengde intercommunales.
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niet duidelijk waar de prijsverschillen, of de variatie erin tussen de typeklanten onderling,

hun oorsprong vinden.

Tabel 4: prijsverschil tussen standaardklanten en actieve klanten op 1 juli 2004 voor de component
“energieprijs” (in percentage van de prijs voor actieve klant, exclusief BTW, zonder domiciliëring)

(…)

Bron: ECS

De prijsverschillen in tabel 4 betreffen uitsluitend de component “energieprijs”. Aangezien de

andere componenten van de totale prijs identiek zijn voor alle klanten met een zelfde

verbruiksprofiel, ongeacht of zij standaardklant dan wel actieve klant zijn, moet het

prijsverschil op het niveau van de totale prijs noodzakelijkerwijs kleiner zijn. Tabel 5 biedt

een overzicht van dit prijsverschil op het niveau van de totale prijs.

Aangezien de transmissie- en distributietarieven uiteenlopen tussen de verschillende

distributienetbeheerders, is dit verschil terug te vinden in de totale elektriciteitsprijs.

Gemakshalve werd alleen rekening gehouden met het grootste en het kleinste vastgestelde

prijsverschil, en niet met de prijsverschillen voor elke netbeheerder in Vlaanderen, Wallonië

en Brussel. Wat deze andere distributienetbeheerders betreft, ligt het prijsverschil in termen

van de totale prijs ergens tussen deze uiterste waarden, die overigens vrij dicht bij elkaar

liggen.

Tabel 5: prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten op 1 juli 2004 (in percentage
van de totale prijs voor actieve klant, exclusief BTW)

(…)

Bron: ECS

Rekening houdend met het gewicht van de verschillende klantentypes, komt men uit op een

gemiddeld verschil in totale prijs van (…) tot (…), afhankelijk van de betrokken

distributienetbeheerder. Er kan echter opnieuw een groter prijsverschil worden vastgesteld

voor bepaalde afnemerscategorieën, meer bepaald de grootste verbruikers.

32. Een energieprijsverschil van (…) als totaal gewogen gemiddelde voor alle

klantentypes en een prijsverschil tot (…) zijn op het eerste gezicht niet te verwaarlozen. Ook

een verschil van bijna (…) in de totale prijs is evenmin te beschouwen als verwaarloosbaar.
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Bovendien mag niet vergeten worden dat de actieve klanten van ECS als gevolg van

afzonderlijke onderhandelingen bijkomende kortingen van (…) kunnen krijgen.

2.1.3.  Redenen van de prijsverschillen

33. Volgens ECS wordt het prijsverschil tussen actieve klanten en standaardklanten

gerechtvaardigd door de “kostenvermijding” die resulteert uit het feit dat deze klanten zich

verbinden voor een minimumduur van een jaar. Deze kostenvermijding heeft enerzijds te

maken met het feit dat minder exploitatie-uitgaven nodig zijn voor promotie en

marketingcampagnes, prospectie en aanbiedingen, coördinatie met andere marktspelers en

beheer van de klantenservice (…) en anderzijds met het feit dat

energiebevoorradingskosten lager zijn doordat de productiemiddelen en de

energieaankopen beter kunnen worden gepland.

ECS geeft de volgende redenen op als verklaring waarom de prijsverschillen tussen actieve

en standaardklanten variëren over de verschillende klantentypes in middenspanning heen,

terwijl dit verschil in laagspanning constant is.

- De aanbiedingen aan de businessklanten zijn geïndividualiseerd en houden optimaal

rekening met hun specifieke technische kenmerken en hun afnamekarakteristieken

(…); vervolgens wordt over die aanbiedingen individueel met de klant onderhandeld.

De standaardprijs daarentegen houdt geen rekening met de specifieke

karakteristieken van een welbepaalde klant, maar is een benadering resulterend uit

een tariefformule die gebaseerd is op een beperkt aantal parameters en rekening

houdend met de gemiddelde karakteristieken van alle betrokken klanten. (…)

(hierna: eerste bijkomende reden).

- Het standaardtarief en de referentieprijs zijn onderling niet vergelijkbaar, want zij zijn

bestemd voor verschillende klanten. Anders dan het standaardtarief is de

referentieprijs immers bestemd voor een klant die actief een leverancier zoekt en die

de verschillende aanbiedingen die hij krijgt, met elkaar vergelijkt (hierna: tweede

bijkomende reden).

- De standaardtariefvoorwaarden zijn vastgesteld voor klanten die minder dan

10 GWh/jaar afnemen. Voor de andere klanten (verbruik minstens 10 GWh) zijn de

standaardtariefvoorwaarden niet echt pertinent, want ze zijn niet representatief voor

de marktsituatie. Voor dat laatste marktsegment, waar de concurrentie zeer hevig is -
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ECS heeft er sinds de vrijmaking van de markt (…)% van haar klanten verloren – is

het aantal klanten dat nog niet expliciet een leverancierskeuze heeft gemaakt zeer

beperkt, namelijk (…). Bijgevolg moet de prijs van de actieve ECS-klanten worden

vergeleken met die van de andere leveranciers en niet met het standaardtarief.

Nagenoeg al deze klanten hebben uitdrukkelijk voor een leverancier gekozen. De

enkelen die dat nog niet hebben gedaan, zien daar wellicht een economisch

voordeel in, waarschijnlijk het feit dat zij liever de mogelijkheid behouden om op een

moment dat hen het meest opportuun lijkt hun leverancier te kiezen en een andere

prijs te betalen (hierna: derde bijkomende reden).

- Wat betreft de klanten die minder dan 10 GWh/jaar afnemen, is het verschil tussen

de referentieprijzen (actieve klanten) en de standaardprijzen redelijk, (…). De

standaardprijzen zijn zelfs veelal lager dan de door het CCEG aanbevolen prijzen,

wat erop wijst dat de aangeboden prijzen niet buitensporig zijn (hierna: vierde

bijkomende reden).

- Het feit dat de afnames van de kleinste klanten meer gespreid zijn rond het

gemiddelde waarop de bepaling van het standaardtarief is gebaseerd, verklaart de

min of meer grote verschillen tussen het standaardtarief en de referentieaanbieding.

De “plafondprijs” die wordt gehanteerd bij het bepalen van het standaardtarief, moet

het negatieve effect van deze spreiding beperken (hierna: vijfde bijkomende reden).

2.2. Analyse van de situatie

2.2.1. Mededingingsrecht

2.2.1.1.  Definitie van de relevante markt

34. Gelieve terzake paragrafen 11 en 12 te raadplegen.

2.2.1.2. Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet

Machtspositie en ongunstige invloed op de handel tussen lidstaten

35.  Wat betreft de machtspositie van ECS en de ongunstige invloed op de handel tussen

lidstaten, verwijzen wij naar paragrafen 14 en 17.
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Misbruik van machtspositie

36.  Zoals reeds werd uitgelegd in paragraaf 15 van deze studie, bepalen artikel 82, (c),

van het EG-Verdrag, en artikel 3, (c), van de mededingingswet dat misbruik kan bestaan in

het toepassen ten opzichte van de handelspartners van ongelijke voorwaarden bij

gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging. Het gaat

met andere woorden om een niet-discriminatiecriterium. Elk beleid van ongelijke prijzen

waardoor een onderneming met een machtspositie zonder objectieve wettige reden

ongelijke voorwaarden op haar klanten kan toepassen bij gelijkwaardige prestaties en hen

zodoende een nadeel berokkent in de mededinging, vormt bijgevolg een misbruik van

machtspositie in de zin van artikel 82, (c), van het EG-Verdrag en artikel 3, (c), van de

mededingingswet20. Het door ECS toegepaste prijsverschil tussen standaardklanten en

actieve klanten zou een verboden prijsdiscriminatie van bepaalde klantentypes kunnen

vormen, aangezien standaardklanten voor gelijkwaardige diensten meer moeten betalen

dan actieve klanten. Onder de titel “rechtvaardigingsgronden” hierna onderzoekt de CREG

of een dergelijk verschil in behandeling objectief kan worden gerechtvaardigd.

37.  Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet verbieden

bovendien gedragingen waarbij leveranciers met een machtspositie hun klanten aan zich

binden en op die manier afsluiten voor concurrenten. Met andere woorden, anders dan

volumegebonden kortingen of soortgelijke prijszettingen vormt elke getrouwheidskorting of

soortgelijke praktijk die de klanten door toekenning van een geldelijk voordeel moet beletten

zich bij concurrenten te bevoorraden, een misbruik in de zin van artikel 82 van het EG-

Verdrag en van artikel 3 van de mededingingswet21. Het is mogelijk dat ECS, door lagere

prijzen te hanteren voor de klanten die het meest geneigd zijn van leverancier te

veranderen, de actieve klanten dus, deze klanten tracht te binden en hen zodoende tracht te

beletten om naar een concurrent over te stappen. Deze gedraging van ECS zou dan zowel

in het nadeel spelen van de klant, in casu de standaardklant, die meer moet betalen, als in

het nadeel van mogelijke concurrenten, aangezien de toegang tot de markt daardoor

belemmerd zou worden. Onder de navolgende titel “rechtvaardigingsgronden” onderzoekt

de CREG of de toekenning van een prijskorting aan de actieve klanten objectief kan worden

gerechtvaardigd.

20 HvJ, 14 februari 1978, United Brands, zaak C-27/76, Jur. 1978, p. 207.
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Rechtvaardigingsgronden

38.  Opdat een verschil in behandeling (bestaande in de toekenning van een prijskorting

aan slechts bepaalde klanten) kan worden beschouwd als discriminerend en dus als een

schending van artikel 82 van het EG-Verdrag of van artikel 3 van de mededingingswet, moet

nog worden onderzocht of die gedifferentieerde behandeling niet kan worden

gerechtvaardigd door objectieve redenen. ECS voert twee hoofdredenen en vijf bijkomende

redenen aan om de vastgestelde prijsverschillen bij de businessklanten te verantwoorden.

Al die redenen worden hieronder onderzocht om na te gaan of ze de vastgestelde

prijsverschillen verklaren en geoorloofd maken.

39. De eerste hoofdreden betreft het argument van de “kostenvermijding” als gevolg van

het feit dat deze klanten zich verbinden voor een bepaalde duur. Aangezien die duur het

resultaat is van onderhandeling, kan ze variëren van klant tot klant, maar redelijkerwijze kan

ervan worden uitgegaan dat de duur voor de door ECS meegedeelde referentieprijzen één

jaar bedraagt. Bij het afsluiten van een contract met een actieve klant is ECS er immers

zeker van dat zij deze klant voor een periode van één jaar bij zich heeft, aangezien de

actieve klanten van ECS hun contract met ECS pas kunnen opzeggen (net als de

standaardklanten) na deze eerste periode van één jaar. Het belangrijkste onderscheid

tussen standaardklanten en actieve klanten, namelijk de garantie dat een klant gedurende

een langere periode bij ECS zal blijven, valt dus weg na de eerste periode van één jaar

waarin het contract tussen ECS en de actieve klant geldig is.

De klantenbinding die een contract van een bepaalde minimumduur de leverancier

verschaft, lijkt het enige argument te zijn dat een voordeliger prijs kan verklaren. Dit

contracttype staat normaal gezien immers gelijk met lagere kosten voor de leverancier.

Zo bespaart de leverancier op de kosten van promotie, marketing en prospectie ten aanzien

van deze klanten, aangezien hij mag hopen ze een zekere tijd tot zijn cliënteel te kunnen

rekenen en dus niet voortdurend contact met hen moet opnemen om hen ertoe te overhalen

klant te blijven. Het argument vervat in de eerste hoofdreden die ECS aanvoert is dus

aanvaardbaar.

21 Beschikking van de Europese Commissie van 5 december 1988, BPB Industries, PB L 010 van 13
januari 1989, p. 50; HvJ, 13 februari 1979, Hoffman-La-Roche, zaak C-85/76, Jur. 1979, p. 461; HvJ,
9 november 1983, Michelin, zaak C-322/81, Jur. 1983, p. 3461.
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In tegenstelling tot retailklanten zijn businessklanten ook meer geneigd om van leverancier

te veranderen, zodat ECS werkelijk inspanningen moet leveren om deze klanten te houden.

Het is dus begrijpelijk dat een zekere prijskorting wordt toegekend aan klanten die zich voor

een bepaalde duur binden, en dat deze prijskorting groter is dan de korting voor actieve

retailklanten.

40. De tweede hoofdreden die ECS aanvoert, is de besparing die zij realiseert op de

“sourcing”-kosten, doordat de productiemiddelen en de energieaankopen beter kunnen

worden gepland.

Het argument dat de producent bij wie ECS haar elektriciteit aankoopt, zijn

productiemiddelen beter kan plannen wanneer ECS weet dat zij gedurende een zekere tijd

een bepaalde hoeveelheid elektriciteit zal moeten leveren, lijkt a priori aanvaardbaar.

Het argument in verband met de mogelijkheid tot een betere planning van de

energieaankopen verdient bijzondere aandacht. Het klopt dat een leverancier de manier

waarop hij zijn elektriciteit aankoopt, doorgaans beter zal kunnen organiseren als hij er

zeker van is dat hij nadien gedurende een zekere periode een bepaalde hoeveelheid

elektriciteit zal kunnen doorverkopen. Deze zekerheid geeft hem meer flexibiliteit in zijn

keuzes. Die leverancier zal eventueel ook betere voorwaarden kunnen bedingen bij zijn

eigen leveranciers als hij hen gedurende een zekere tijd een bepaald aankoopvolume kan

garanderen. ECS is een bijzonder geval, want zij maakt deel uit van een verticaal

geïntegreerde groep die meer dan 80% van de geproduceerde elektriciteit in België

vertegenwoordigt, zodat de geldigheid van dit argument eigenlijk moeilijk kan worden

nagegaan.

41. Waar uit de twee voorgaande paragrafen mag besloten worden dat alleen de eerste

hoofdreden een geldige reden is om de prijsverschillen te verklaren, is hiermee nog niet

aangetoond dat het in casu een afdoende reden is om de hoogte van de vastgestelde

prijsverschillen te verklaren. De enige verdere uitleg die ECS bij de prijsverschillen verstrekt

heeft, ligt in de vijf bijkomende redenen die ECS heeft opgegeven om de variatie van de

prijsverschillen tussen de verschillende businessklantentypes te verklaren.

Uit deze vijf bijkomende redenen blijkt dat ECS een onderscheid maakt tussen de kleinere

businessklanten, die een jaarlijks verbruik hebben van minder dan 10 GWh, en de grote
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businessklanten, die een jaarlijks verbruik hebben van 10 GWh of meer. Alleen de eerste en

de tweede bijkomende reden betreffen beide categorieën van businessklanten. De vierde en

vijfde bijkomende reden daarentegen betreffen alleen de kleinere businessklanten, terwijl de

derde bijkomende reden alleen de grotere businessklanten betreft.

42. De eerste bijkomende reden van ECS stelt dat de standaardprijs resulteert uit de

toepassing van een tariefformule die bestemd is voor een groot aantal klanten. Deze

tariefformule is gebaseerd op een beperkt aantal parameters waarmee ECS aldus tracht

rekening te houden met de gemiddelde kenmerken van het geheel van de betrokken

klanten. De referentieprijs daarentegen wordt berekend bij elk aanbod aan een

businessklant en houdt rekening met alle kenmerken van de betrokken individuele

businessklant.

Deze eerste bijkomende reden verklaart ontegensprekelijk de variatie van het prijsverschil

tussen de verschillende klanten. Deze reden toont aan dat de sterke variatie in de

prijsverschillen over de verschillende klantentypes heen, veroorzaakt wordt door de

structuur van de prijsvorming en niet door iets anders. (…) Deze eerste bijkomende reden

verklaart enkel dat de grootste prijsverschillen zich voordoen bij de klanten die qua profiel

het verst verwijderd liggen van de gemiddelde referentieklant waarop de standaardformule

gebaseerd is.

De eerste bijkomende reden bewijst dus niet of deze (enorm gevarieerde) prijsverschillen al

dan niet geoorloofd zijn, noch waarom het gemiddelde van de prijsverschillen verschilt van

nul. Ze toont niet aan dat de hoogte van de prijsverschillen overeenkomt met deze van de

“vermeden kosten”. De parameters die in de tariefformules gebruikt worden, houden immers

geen verband met deze vermeden kosten van klantenbehoud en -werving, maar enkel met

de afnamekarakteristieken van de klanten, die identiek zijn ongeacht of de klant een

standaardklant dan wel een actieve klant is.

Wat de eerste bijkomende reden wel doet, is aantonen dat de standaardtariefformule

onvoldoende verfijnd is en daardoor onvoldoende de werkelijkheid in rekening neemt. De

vraag dient gesteld waarom ECS opteert voor een dergelijke niet-verfijnde tariefformule voor

de berekening van de standaardprijzen, terwijl de ervaring van de verticaal geïntegreerde

groep waartoe zij behoort en inzonderheid de ervaring van haar moedermaatschappij,

Electrabel, haar toch gemakkelijk in staat moet stellen om de standaardtariefformule te

verfijnen (bijvoorbeeld door er meer parameters in te voegen) (…) met uitzondering van de
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prijsverschillen die door de zogenaamde “vermeden kosten” kunnen worden verklaard. Wat

ook de reden mag zijn achter de keuze voor deze weinig verfijnde standaardtariefformule,

de conclusie blijft dat de eerste bijkomende reden niet aantoont dat de vastgestelde

prijsverschillen, in het bijzonder de hoogte ervan, geoorloofd zijn.

43. Als tweede bijkomende reden stelt ECS dat de standaard- en de referentieprijs niet

vergelijkbaar zijn omdat ze verschillende klanten betreffen. Vooreerst moet worden

opgemerkt dat deze tweede bijkomende reden geen verband houdt met de eerste

hoofdreden: ze toont niet aan wat de omvang van de zogenaamde “vermeden kosten” is.

Verder is de tweede bijkomende reden ook op zich niet correct. Aangezien een

standaardklant op elk moment ervoor kan kiezen zich door middel van een actief contract

aan ECS te binden, gaat het hier immers wel degelijk over dezelfde klanten. Meer nog, door

de lagere actieve prijzen probeert ECS precies die standaardklanten te overhalen zich te

binden aan ECS door actieve klant te worden.

De tweede bijkomende reden van ECS is dus geen geldig argument. In haar brief van 26

augustus 2004 erkent ECS dit trouwens wanneer ze stelt dat klanten die nog geen

leverancier gekozen hebben, hier bewust voor gekozen hebben omdat ze er, zo gaat ECS

verder in haar redenering, een economisch voordeel bij vinden tijdelijk afstand te doen van

een lagere prijs in afwachting van een betere opportuniteit. Door deze stelling erkent ECS

dat de standaardklant wel degelijk de actieve prijs in rekening brengt en zich zelfs als een

actieve klant gedraagt door het impliciete contract van de standaardklant uitdrukkelijk te

verkiezen boven het expliciete contract van de actieve klant.

44. De derde bijkomende reden ingeroepen door ECS stelt dat de standaardprijzen voor

de grotere businessklanten niet echt pertinent zijn. De standaardprijzen zouden volgens

ECS immers niet representatief zijn voor de situatie op de markt. De CREG moet echter

vaststellen dat ECS deze standaardprijzen desalniettemin daadwerkelijk toepast op de

businessklanten die zij als standaardleverancier belevert. Het feit dat het hierbij slechts om

(…) klanten gaat, doet niets af aan de relevantie van deze standaardprijzen. De

prijsverschillen die in de onderhavige studie worden vastgesteld tussen de standaard- en de

referentieprijs, zijn dus wel reëel en de bewering dat een van deze (werkelijk toegepaste)

prijzen niet echt pertinent is, doet niets af aan deze realiteit. De derde bijkomende reden

miskent dus de realiteit en kan deze alleen al daarom niet verklaren.
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Om er zeker van te zijn de derde bijkomende reden goed te hebben begrepen, heeft de

CREG ECS uitdrukkelijk gevraagd waarom precies deze standaardprijzen niet relevant zijn

en welke standaardprijzen ECS dan wel toepast op de betrokken klanten. Hierop

antwoordde ECS door te verwijzen naar de tweede bijkomende reden. In de voorgaande

paragraaf werd echter aangetoond dat de tweede bijkomende reden waarop ECS zich

beroept, niet correct is en ook niet aantoont dat de hoogte van de prijsverschillen geoorloofd

is.

Bij deze derde bijkomende reden merkt ECS verder op dat het volgens haar relevanter is

om de prijzen van de verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Op deze

suggestie kan enkel geantwoord worden dat deze prijsvergelijking niet het voorwerp van de

onderhavige studie uitmaakt.

45. Luidens het eerste onderdeel van de vierde bijkomende reden van ECS is het

prijsverschil tussen de standaardprijs en de actieve prijs voor de kleinere businessklanten

(…) als dat voor de retailklanten.

Waar het gemiddelde prijsverschil in termen van de totale prijs voor retailklanten ongeveer

1% bedraagt, bedraagt dit (…) voor de kleinere businessklanten. Het gemiddelde

prijsverschil voor de kleinere businessklanten is wel (…) van dat van de retailklanten, maar

aangezien de businessklanten in vergelijking met de retailklanten gemakkelijker switchen,

mag men prima facie, d.i. zonder nader onderzoek van de desbetreffende kosten,

aannemen dat de kosten voor het behouden en werven van businessklanten hoger liggen

dan voor de retailklanten.

46. In het tweede onderdeel van de vierde bijkomende reden stelt ECS dat de

standaardprijzen voor de kleinere business klanten meestal lager zijn dan deze aanbevolen

door het CCEG. Deze opmerking van ECS is echter niet relevant. De huidige studie

onderzoekt niet de verschillen tussen de prijzen die het CCEG vroeger heeft aanbevolen

voor de captieve markt en de huidige standaardprijzen die ECS toepast in de vrije markt; zij

onderzoekt enkel of er prijsverschillen bestaan tussen de standaardprijzen en de actieve

prijzen die ECS sinds 1 juli 2004 toepast en of deze prijsverschillen al dan niet geoorloofd

zijn. Bovendien is het voor de consumenten allicht aangenaam dat de prijzen van ECS sinds

de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt gedaald zijn, maar zulks bewijst nog niet dat de

standaardprijzen die ECS toepast, correct zijn. Alleen al omwille van de prijsverschillen
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tussen de standaardprijzen en de referentieprijzen zou het best kunnen dat de

standaardprijzen van ECS te hoog zijn, meer bepaald wanneer de hoogte van het

prijsverschil niet kan worden verklaard door enige objectieve pertinente reden. Het tweede

onderdeel van de vierde bijkomende reden biedt in ieder geval niet deze objectief pertinente

reden. Het wil immers over een ander prijsverschil handelen, waarschijnlijk om de aandacht

van het verschil tussen de standaardprijs en de actieve prijs af te wenden.

47. Met de vijfde bijkomende reden stelt ECS dat de grotere spreiding in het verbruik van

de kleinere businessklanten ten opzichte van het gemiddelde verbruiksprofiel waarop de

standaardprijs berekend is, aan de oorsprong ligt van de grotere of kleinere afwijkingen van

de referentieprijs ten opzichte van de standaardprijs. Het plafond in de berekening van de

standaardprijs, dat alleen daadwerkelijk toepassing vindt bij de kleinste businessklanten

(100 kW, 1600h), heeft specifiek tot doel de grote kloof tussen de standaardprijs en de

referentieprijs bij de kleinste businessklanten uit te vlakken en de variaties binnen de

prijsverschillen te beperken. Mathematisch is deze vijfde bijkomende reden van ECS

correct, maar ze verklaart echter niet het verband met de “vermeden kosten” en evenmin

toont ze aan dat de hoogte van de prijsverschillen geoorloofd is.

Deze vijfde bijkomende reden toont echter wel aan dat de gehanteerde

standaardtariefformule te ver van de werkelijkheid staat. Ze wijst dus op hetzelfde

mankement in de prijspolitiek van ECS als de eerste bijkomende reden. Bij deze eerste

bijkomende reden werd de vraag gesteld naar een verdere verfijning van de

standaardtariefformule en naar de reden waarom ECS, ondanks de ervaring van deze

onderneming en van haar moedermaatschappij, niet spontaan is overgegaan op een

verfijndere standaardtariefformule. De enige poging die ECS hiertoe spontaan ondernomen

heeft, is de introductie van een plafond dat – door de wijze waarop het gedefinieerd is – in

de praktijk van toepassing is op de kleinste typeklant alleen. Hierdoor ligt het verschil tussen

de standaardprijs en de referentieprijs voor de kleinste businessklanten op een

aanvaardbaar niveau van om en bij de (…).

48. De vraag moet echter worden gesteld waarom ECS, naar het voorbeeld van de

kleinste businessklanten, niet een tweede plafond heeft ingesteld dat meer specifiek is

aangepast aan de karakteristieken van de grotere businessklanten, voor wie het verschil

tussen de standaardprijs en de referentieprijs kan oplopen tot (…). Deze vraag is des te

pertinenter daar deze grotere businessklanten gemakkelijker switchen dan de kleinere.
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Bovendien zijn ze omwille van hun groter verbruik ook de interessantste klanten voor een

leverancier. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat het uitblijven van elke poging tot meer

verfijnde standaardtariefformules voor de grotere businessklanten een opzettelijke poging

van ECS is om het haar actuele en potentiële concurrenten moeilijk te maken deze klanten

voor zich te winnen.

49. Alvorens de analyse af te ronden van de redenen die ECS aanvoert om het verschil

tussen de standaardprijs en de actieve prijs voor businessklanten te verklaren, dient er nog

aan te worden herinnerd dat de referentieprijs niet altijd de effectieve contractprijs is voor

actieve businessklanten. De effectieve contractprijs vloeit voort uit onderhandelingen tussen

ECS en haar klant. De CREG heeft geen gegevens omtrent de precieze kortingen die ECS

in het kader van deze onderhandelingen toekent. ECS zelf stelt dat de bijkomende korting in

elk geval niet de (…) overschrijdt. Het is echter waarschijnlijk dat de grootste klanten de

meeste onderhandelingsmacht hebben en dus de grootste korting zullen weten af te

dwingen. Dit betekent dat de prijsverschillen bij de grootste verbruikers en de variatie in de

prijsverschillen over de verschillende klantentypes heen, in werkelijkheid nog groter zullen

zijn dan het verschil tussen de standaardprijs en referentieprijs, dat op zich al meer dan (…)

kan bedragen.

Uit de voorgaande analyse dient te worden besloten dat het verschil tussen de

standaardprijs en de actieve prijs voor de kleinere businessklanten geoorloofd is. Het ziet

ernaar uit dat dit verschil beantwoordt aan de “vermeden kosten voor marketing, promotie

en prospectie”. Hoewel de toegepaste tariefformules weinig verfijnd zijn, slaagt ECS erin dit

prijsverschil tot een geoorloofd niveau te brengen door in de standaardtariefformule een

plafond te introduceren dat als effect heeft de standaardprijs voor de kleinste

businessklanten te beperken.

Voor de grotere businessklanten daarentegen is er geen argument aangereikt dat aantoont

dat een prijsverschil dat kan oplopen tot (…), geoorloofd is. Bovendien mag men ervan

uitgaan dat de bijkomende kortingen die door de klant kunnen worden bedongen, voor de

grotere businessklanten hoogstwaarschijnlijk hoger zullen liggen dan voor de kleinere

businessklanten. Ook voor deze klanten zijn de toegepaste tariefformules niet voldoende

verfijnd en dus onvoldoende aangepast. ECS erkent dit trouwens door te beweren dat de

standaardprijzen voor deze klanten niet echt pertinent zijn. Hierbij dient te worden

vastgesteld dat ECS dit prijsverschil niet onder controle probeert te brengen, zelfs niet door

een eerder ruwe maatregel als het invoeren, in de standaardtariefformule, van een plafond
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dat beter is aangepast aan de karakteristieken van de grote businessklanten dan het huidige

plafond. Door te beweren dat de standaardprijzen niet echt pertinent zijn, geeft ECS de

indruk zelfs niet de intentie te hebben of een poging te doen om de standaardtariefformule

te verfijnen. Desalniettemin past ECS deze standaardprijzen effectief toe op al wie bij haar

geen actieve klant wenst te worden. De CREG dient daarom te besluiten dat de

vastgestelde prijsverschillen voor de grotere businessklanten wel degelijk reëel zijn en dat

zij bij gebrek aan een afdoende reden om hun hoogte te verklaren, niet geoorloofd zijn.

Daarom besluit de CREG dat ECS zich, in het klantensegment met een jaarverbruik van

10 GWh of meer, schuldig maakt aan misbruik van machtspositie door prijsdiscriminatie.

Hiermee schendt ECS artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet.

Het feit dat ECS belangrijke kortingen toekent aan de interessantste en meest

switchingsgerichte klanten, kan gezien worden als een opzettelijke poging van ECS om

deze klanten aan zich te binden en hen te verhinderen zich tot andere leveranciers te

wenden.

2.2.2. Handelsrecht

50.  Overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 14 mei 1946 is elke prijs

ongeoorloofd indien hij aanleiding geeft tot de verwezenlijking van een abnormale winst22.

De vaststelling van een ongeoorloofde prijs die aanleiding geeft tot abnormale winst in de

zin van artikel 1 van de besluitwet van 1946 vereist geen enkele mathematische berekening

van de precieze kostenstructuren en de winstmarge23. De ongeoorloofde prijs en de

abnormale winst worden concreet beoordeeld op basis van objectieve gegevens24. Hiertoe

wordt onder meer rekening gehouden met de marktsituatie, de exploitatiekosten van de

onderneming, de marktprijs, de gebruikelijke winstmarges, de gebruikelijke kortingen

enzovoort.25 Als de (minder hoge) prijzen die aan de actieve klanten worden gefactureerd,

correct zijn, zouden de prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd, een

hogere dan normale winst kunnen betekenen. Als de (hogere) prijzen die aan de

22 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
23 J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (red.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 7; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 4.
24 Cass. 25 november 1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p.4.
25 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099; J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(red.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 13; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
http://www.cass.be
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standaardklanten worden gefactureerd, correct zijn, zouden de prijzen die aan de actieve

klanten worden gefactureerd, een lagere dan normale winst kunnen betekenen.

51.  Aangezien het hier om middenspanningsklanten gaat, gaat het om professionele

klanten die niet kunnen worden beschouwd als consumenten in de zin van de wet op de

handelspraktijken, zodat deze wet niet van toepassing is.

52. Het is zeer goed mogelijk dat het prijsverschil tegelijk tot abnormaal hoge en

abnormaal lage winsten leidt. In dit geval gaan de prijzen voor de standaardklanten en die

voor de actieve klanten respectievelijk gepaard met een abnormaal hoge en een abnormaal

lage winst. Het probleem blijft in dit geval hetzelfde: de besluitwet van 1946 zou evenzeer

worden geschonden, maar twee keer en voor beperktere kwantitatieve verschillen.

53.  De CREG is in paragrafen 39 tot 50 van de onderhavige studie tot de conclusie

gekomen dat ECS misbruik maakt van haar machtspositie door aan prijsdiscriminatie te

doen. In tegenstelling tot het mededingingsrecht, volgens hetwelk men misbruik van

machtspositie kan zoeken in bepaalde specifieke gevallen, neemt artikel 1 van de besluitwet

het totale resultaat van een onderneming in aanmerking. Gezien de minieme hoogte van het

prijsverschil voor de component “energie”, namelijk een gewogen gemiddelde van (…),

hetgeen voor de totale prijs van de elektriciteit een prijsverschil oplevert dat varieert van (…)

tot (…) (afhankelijk van de betrokken distributienetbeheerder), beslist de CREG dan ook dat

ECS geen overdreven winst en geen abnormaal lage winstmarges realiseert, gezien de

onderliggende kostenstructuur. Er is bijgevolg geen schending van artikel 1 van de

besluitwet van 1946.

2.2.3. Conclusie

54. Op basis van de voorgaande redenering besluit de CREG dat ECS, wat betreft de

levering van elektriciteit aan in aanmerking komende businessklanten met een jaarverbruik

van 10 GWh of hoger, artikel 3 van de mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag

schendt. In haar fax van 8 maart 2005 verklaarde ECS zich bereid aan deze bezwaren

tegemoet te komen door een prijsaanpassing voor de standaardklanten met een

jaarverbruik van 10 GWh of meer. Op de dag van de goedkeuring van de onderhavige
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studie kan de CREG echter nog niet bechikken over enig bewijs van de realisatie van dit

engagement.
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II. GAS

1. Retailklanten (< 400 MWh/jaar)

1.1.  Situatie

1.1.1. Tariefstructuur

55. De tariefstructuur die op 1 januari 2005 in Vlaanderen, Wallonië en Brussel van

toepassing is voor gas, is transparant en eenvormig voor deze groep van in aanmerking

komende afnemers, ongeacht of zij standaardklanten of actieve klanten zijn. De prijs die

ECS factureert, bestaat uit drie afzonderlijke en duidelijk vaststelbare componenten: de

energieprijs, de distributiekosten en ten slotte de diverse belastingen en heffingen.

56. De component “energieprijs”, die identiek is in de drie gewesten, bestaat uit een

vaste term, de abonnementsprijs en een proportionele term, de prijs per kWh. Deze

energieprijs omvat naast de prijs voor de eigenlijke gaslevering ook de transmissie- en

opslagkosten. De distributiekosten variëren afhankelijk van de distributienetbeheerder

waarop de klant is aangesloten, en de diverse heffingen en belastingen kunnen van gewest

tot gewest variëren. Zowel de distributietarieven als de diverse heffingen en belastingen

worden integraal doorberekend naar de eindafnemers (“on a pass through way”).

In haar nieuwe prijssysteem verleent ECS aan elke klant die reeds met domiciliëring betaalt

of die beslist daarop over te schakelen, een eenmalige korting van € 10 (exclusief BTW) op

de eerste verbruiksfactuur na 1 januari 2005. Deze korting is echter niet cumuleerbaar met

de korting die wordt verkregen voor betaling van de elektriciteit via domiciliëring.

57. Een standaardklant is aan ECS gebonden door een contract van onbepaalde duur

en kan te allen tijde meedelen dat hij van plan is een beroep te doen op een specifieke

leverancier. Zo kan hij de contractuele relatie die hij als standaardklant met ECS heeft,

beëindigen met een opzegtermijn van een maand.
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58. Een actieve klant is aan ECS gebonden door een contract van een bepaalde duur

van een jaar. Op de vervaldag kan de klant dit contract vernieuwen ofwel niets doen, en in

dit laatste geval wordt zijn contract een contract voor onbepaalde duur dat overeenstemt

met het contract tussen standaardklanten en ECS26. Een actieve klant kan na een jaar zijn

contractuele relatie met ECS beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een

maand.

1.1.2.. Het prijsverschil

59. Elke klant die een contract van een minimumduur van een jaar sluit met ECS, krijgt

een korting van 2% op de component “energieprijs” toegekend. Anders dan voor elektriciteit,

waar de korting wordt toegepast op het totale verbruik aan kWh (en op de

abonnementsprijs) wordt deze korting voor aardgas alleen toegepast op de eerste 100.000

kWh die jaarlijks worden verbruikt (en op de abonnementsprijs). Deze korting wordt

toegekend voor een minimumduur van een jaar en kan bij vernieuwing van dit contract

opnieuw worden toegekend. Een actieve klant zal dus, ongeacht het klantentype waartoe hij

behoort, voor de component “energieprijs” systematisch 2% minder betalen op de eerste

100.000 kWh dan een standaardklant met identiek verbruiksprofiel. Actieve klanten die

100.000 kWh of minder verbruiken, betalen 2% minder voor de energieprijs dan

standaardklanten. Voor klanten met een hoger verbruiksniveau (categorie D4) zal het

prijsverschil beperkter zijn, aangezien de korting slechts op een deel van hun verbruik wordt

toegepast.

60. Aangezien de 2%-korting voor actieve klanten slechts op de energieprijs wordt

toegepast en deze prijs slechts een deel van de totale aardgasprijs vertegenwoordigt,

bedraagt het verschil tussen de totale prijs voor actieve klanten en de totale prijs voor

standaardklanten minder dan 2%.

Tabel 6 biedt een overzicht van de Eurostat-klantentypes die in de navolgende analyse als

referentie worden gebruikt.

26 Zoals reeds is opgemerkt in het gedeelte “elektriciteit”, lijkt de door ECS-gebruikte terminologie “contract
van onbepaalde duur met een minimumduur van een jaar” juridisch niet correct en mogelijk verwarrend
voor de klant.
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Tabel 6: overzicht van de Eurostat-klantentypes voor gas

Klantentype Jaarlijks verbruik (kWh)
D1 2326
D2 4652
D3 23560

D3b 34890
D4 290750

Tabel 7 biedt een overzicht van het verschil tussen de totale prijs voor een standaardklant

en de totale prijs voor een actieve klant in Vlaanderen.

Tabel 7: prijsverschil tussen standaardklanten en actieve klanten op 1 januari 2005 (in percentage
van de prijs voor actieve klant, exclusief BTW, zonder domiciliëring), in Vlaanderen

GASELWEST IGAO IMEWO INTERGEM IVEKA IVERLEK SIBELGAS N
D1 1,18% 1,18% 1,17% 1,18% 1,18% 1,18% 1,09%
D2 1,09% 1,09% 1,08% 1,09% 1,09% 1,09% 0,99%
D3 1,20% 1,36% 1,28% 1,24% 1,30% 1,26% 1,14%
D3b 1,22% 1,40% 1,31% 1,26% 1,33% 1,28% 1,19%
D4 0,43% 0,52% 0,48% 0,47% 0,49% 0,47% 0,45%
Bron: ECS

Tabel 7 toont aan dat het verschil in totale prijs iets meer dan 1% bedraagt voor alle

klantentypes, behalve de grote consumenten, voor wie het prijsverschil beperkter is en

schommelt rond 0,5%. Er dient hier te worden opgemerkt dat het niet nodig is het gewogen

gemiddelde van het prijsverschil te berekenen, aangezien deze berekening niets zou

veranderen aan het resultaat van de analyse van de CREG (zie verder): het verkregen

gemiddelde zou immers moeten schommelen tussen de twee uitersten van de tabel,

namelijk 0,43% en 1,4%.

In Brussel en Wallonië komen de residentiële klanten nog niet in aanmerking. Wel komen

sinds 1 juli 2004 de professionele klanten in Brussel in aanmerking, alsook Waalse klanten

met een verbruik van meer dan 0,12 GWh en Waalse professionele klanten die daarom

verzoeken bij hun distributienetbeheerder.

Tabel 8 biedt een overzicht van het verschil in totale prijs tussen (in aanmerking komende)

professionele standaardklanten en actieve klanten in Brussel en Wallonië.
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Tabel 8: prijsverschil tussen standaardklanten en actieve klanten op 1 januari 2005 (in percentage
van de prijs voor actieve klant, exclusief BTW, zonder domiciliëring), in Brussel en Wallonië

SIBELGA IDEG IGH INTERLUX INTERMOSANE SEDILEC SIMOGEL
D1 1,15% 1,07% 1,09% 0,99% 1,07% 1,06% 1,16%
D2 1,06% 0,98% 1,00% 0,91% 0,98% 0,97% 1,08%
D3 1,22% 1,18% 1,19% 1,08% 1,21% 1,22% 1,27%
D3b 1,24% 1,20% 1,22% 1,10% 1,24% 1,26% 1,31%
D4 0,45% 0,45% 0,46% 0,42% 0,47% 0,48% 0,49%

Bron: ECS

De resultaten zijn sterk vergelijkbaar met de resultaten voor Vlaanderen: het prijsverschil is

iets hoger dan 1% voor de 4 kleinste klantentypes, en iets hoger dan 0,5% voor de categorie

van de grootste klanten. De bovenvermelde reden waarom er voor Vlaanderen geen

gewogen gemiddelde (van het prijsverschil) hoefde te worden berekend, geldt eveneens

voor Brussel en Wallonië.

1.1.3. De redenen van het prijsverschil

61. Volgens ECS is het prijsverschil te verklaren door de “vermeden kosten” die

voortvloeien uit het feit dat deze klanten zich verbinden voor een minimumduur van een jaar.

Deze vermeden kosten betreffen lagere bedrijfsuitgaven voor promotie en

marketingcampagnes, prospectie en aanbiedingen, coördinatie met de andere marktspelers

en beheer van de klantenservice.

In theorie zou ECS ter rechtvaardiging van het prijsverschil tussen standaardklanten en

actieve klanten het argument kunnen aanvoeren dat de leverancier de productiemiddelen en

de energieaankopen beter kan plannen indien een klant zich voor een bepaalde duur

verbindt. Met betrekking tot dit argument legt ECS uit dat de beperking van de toepassing

van de 2%-korting tot de eerste 100.000 kWh (terwijl een dergelijk plafond niet geldt voor

elektriciteit) te maken heeft met het feit dat het volumegebonden risico voor gas wordt

gedragen (…) niet door ECS, en dat de voordelen van de aankoop van grotere

hoeveelheden bijgevolg ten goede komen (…) niet aan ECS. Het feit dat de “energieprijs”-

component waarop de korting betrekking heeft, ook transmissie- en opslagkosten omvat,

verklaart eveneens de beperking van de toepassing van de korting. De korting is dan

immers al hoger dan wanneer de 2% alleen op de prijs van de eigenlijke energielevering zou

worden toegepast.
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1.2.  Analyse van de situatie

1.2.1. Mededingingsrecht

1.2.1.1. Definitie van de relevante markt

De relevante productmarkt

62.  Volgens de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en van de Raad voor

de Mededinging zijn in de aardgassector zeven verschillende activiteiten te onderscheiden:

de prospectie, de productie,de transmissie, de distributie, de opslag, de levering en de

trading van aardgas. Deze activiteiten vallen onder afzonderlijke productmarkten, aangezien

zij verschillende capaciteiten en middelen vereisen, verschillende activiteiten met zich

meebrengen en de markt- en concurrentievoorwaarden voor elk van die markten verschillen.

Volgens de bovengenoemde beschikkingspraktijk is de markt van de levering van aardgas

op haar beurt opgesplitst in twee delen, namelijk de markt van de levering van aardgas aan

vrije of in aanmerking komende afnemers enerzijds en de markt van de levering van

aardgas aan niet-vrije, of niet in aanmerking komende, of gebonden (captieve) afnemers

anderzijds27. Bovendien is de markt van de levering van aardgas op haar beurt nog eens

onderverdeeld in enerzijds de markt van de levering van laagcalorisch gas, dit is L-gas, en

anderzijds de markt van de levering van hoogcalorisch aardgas, dit is H-gas.

De situatie die hier wordt geanalyseerd, betreft het prijsverschil voor levering van H-gas- en

L-gas tussen de standaardklanten en de actieve klanten van ECS. De relevante markten zijn

dus de markt van de levering van L-gas aan in aanmerking komende afnemers en de markt

van de levering van H-gas aan in aanmerking komende afnemers. Aangezien de conclusies

over de leveringen identiek zijn voor L-gas en H-gas, worden die twee markten hier

gemakshalve als één markt beschouwd.

De vraag rijst ook of een bijkomend onderscheid zou kunnen worden gemaakt binnen de

categorie van de in aanmerking komende afnemers. Zo zijn zowel ECS (dat volledig wordt

gecontroleerd Electrabel) als Distrigas actief op de markt van de levering van gas aan in

aanmerking komende afnemers, maar elk in een ander segment. Distrigas is

gespecialiseerd in gaslevering aan “grote afnemers” (die meestal rechtstreeks zijn

aangesloten op het transmissienet), terwijl ECS de andere afnemerscategorieën belevert die
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je zou kunnen omschrijven als “kleine afnemers” (en die altijd aangesloten zijn op het

distributienet). Als de verkochte hoeveelheden gas als criterium worden genomen, zou het

dus denkbaar zijn de markt van de levering van (L- of H-)gas aan grote afnemers te

onderscheiden van de markt van de levering van (L- of H-)gas aan kleine afnemers28. In het

onderhavige geval is het echter niet nodig uit te maken of de markt van de levering van (L-

of H-)gas aan in aanmerking komende afnemers specifieker moet worden afgebakend,

aangezien, zoals in paragraaf 65 hierna wordt uitgelegd, de uiteindelijke keuze van de

afbakening van de productmarkt niets zou mogen veranderen aan de analyse van de

CREG.

Relevante geografische markt

63.  Naar analogie van de analyse over de elektriciteitsmarkt en overeenkomstig de

beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en van de Raad voor de mededinging is

de relevante geografische markt het hele Belgische grondgebied, aangezien de in

aanmerking komende afnemers zich bij alle in België gevestigde leveranciers mogen

bevoorraden29. Aangezien de concurrentiedruk van de operators die in de buurlanden van

België zijn gevestigd, beperkt blijft, vormt de Belgische markt in casu de terzake doende

relevante markt30.

1.2.1.2. Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet

Machtspositie van ECS

64. ECS (dat volledig wordt gecontroleerd door Electrabel, waarvan het een 100%-

dochter is) heeft een marktaandeel van bijna 75% in haar segment, namelijk de markt van

de levering van gas aan afnemers die zijn aangesloten op het distributienet (de “kleine

afnemers”) en heeft dus een machtspositie in dit marktsegment31. Distrigas van haar kant

heeft een niet minder groot marktaandeel in haar eigen marktsegment (de “grote

afnemers”). Als men de algemene markt van de levering van gas aan in aanmerking

27 Beslissing van de Europese Commissie, Zaak COMP/M.1573 Norsk Hydro/Saga; Beslissing van
de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-58 van 4 juli 2003.
28 Zie in deze zin de beschikking van de Europese Commissie betreffende de concentratie tussen Total en
Gaz de France van 8 oktober 2004, zaak nr. COMP/M.3410, §22.
29 Beschikking van de Europese Commissie, Zaak COMP/M.1573 Norsk Hydro/Saga; Beslissingen
van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-58 tot 63, van 4 juli 2003.
30 Beschikking van de Europese Commissie, Zaak COMP/M.3318 ECS/Sibelga, 19 december 2003.
31 Deze positie wordt bovendien nog versterkt door het feit dat de meeste distributienetbeheerders ECS als
standaardleverancier hebben aangewezen.
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komende afnemers nu als relevante markt beschouwt, krijgt men hetzelfde resultaat.

ECS/Electrabel en Distrigas worden immers beide gecontroleerd door de vennootschap

Suez-Tractebel en behoren dus tot dezelfde groep, die één economische eenheid vormt.

Indien vaststaat dat elk van deze ondernemingen een machtspositie heeft in haar eigen

marktsegment, zal de economische eenheid die door de groep wordt gevormd, eveneens

een machtspositie bezitten in elk van deze marktsegmenten en a fortiori op de markt die

beide beschouwde marktsegmenten verenigt.

Aangezien de onderhavige analyse betrekking heeft op het prijzenbeleid van ECS op de

markt van de levering van gas aan in aanmerking komende afnemers die zijn aangesloten

op het distributienet, wordt in deze analyse echter alleen verwezen naar ECS. Wat de

specifieke vraag naar de machtspositie van ECS betreft, dient onder ECS echter ofwel ECS

afzonderlijk te worden verstaan, ofwel ECS/Distrigas, afhankelijk van de gehanteerde

afbakening van de productmarkt.

Ongeacht de gekozen afbakening van de productmarkt staat bijgevolg vast dat ECS een

onderneming is met een machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag en van

artikel 3 van de mededingingswet.

Misbruik van machtspositie

65.  Artikel 82, (c), van het EG-Verdrag en artikel 3, (c), van de mededingingswet

bepalen dat dit misbruik erin kan bestaan ten opzichte van handelspartners ongelijke

voorwaarden toe te passen bij gelijkwaardige prestaties, waardoor hen nadeel wordt

berokkend bij de mededinging. Het gaat met andere woorden om een niet-

discriminatiecriterium. Elk beleid van ongelijke prijzen waardoor een onderneming met een

machtspositie zonder objectieve wettige reden ongelijke voorwaarden op haar klanten kan

toepassen bij gelijkwaardige prestaties en hen zodoende een nadeel berokkent in de

mededinging, vormt bijgevolg een misbruik van machtspositie in de zin van artikel 82, (c),

van het EG-Verdrag en artikel 3, (c), van de mededingingswet32. Het door ECS toegepaste

prijsverschil tussen standaardklanten en actieve klanten zou een verboden prijsdiscriminatie

van bepaalde klantentypes kunnen vormen, aangezien standaardklanten voor

gelijkwaardige diensten meer moeten betalen dan actieve klanten. Onder de titel

“rechtvaardigingsgronden” hierna onderzoekt de CREG of een dergelijk verschil in

behandeling objectief kan worden gerechtvaardigd.

32 HvJ, 14 februari 1978, United Brands, zaak C-27/76, Jur. 1978, p. 207.
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66. Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet verbieden

bovendien gedragingen waarbij leveranciers met een machtspositie hun klanten aan zich

binden en op die manier afsluiten voor concurrenten. Met andere woorden, anders dan

volumegebonden kortingen of soortgelijke prijszetting vormt elke getrouwheidskorting of

soortgelijke praktijk die de klanten door toekenning van een geldelijk voordeel moet beletten

zich bij concurrenten te bevoorraden, een misbruik in de zin van artikel 82 van het EG-

Verdrag en van artikel 3 van de mededingingswet33. Het is mogelijk dat ECS, door lagere

prijzen te hanteren voor de klanten die het meest geneigd zijn van leverancier te

veranderen, de actieve klanten dus, deze klanten tracht te binden en hen zodoende tracht te

beletten om naar een concurrent over te stappen. Deze gedraging van ECS zou dan zowel

in het nadeel spelen van de klant, in casu de standaardklant, die meer moet betalen, als in

het nadeel van mogelijke concurrenten, aangezien de toegang tot de markt daardoor

belemmerd zou worden. Onder de titel “rechtvaardigingsgronden” hierna onderzoekt de

CREG of de toekenning van een prijskorting aan de actieve klanten objectief kan worden

gerechtvaardigd.

Ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten

67.  Zoals vermeld in paragraaf 13, kan bovendien alleen sprake zijn van misbruik van

machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag, indien het misbruik de handel

tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt. Deze voorwaarde wordt zeer ruim geïnterpreteerd

door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en door de Europese

Commissie34. Een mogelijke onrechtstreekse invloed kan al worden beschouwd als een

ongunstige invloed. Om zich over de kwestie te kunnen uitspreken, is het nodig de praktijk in

haar juridische en economische context te onderzoeken. Er dient met name onderzocht of

deze praktijk kan leiden tot gevallen van afscherming van de markt voor bepaalde producten

tussen de lidstaten35. Praktijken die de vrijhandel tussen lidstaten kunnen bedreigen op een

manier die de verwezenlijking van de doelstelling van een gemeenschappelijke markt in de

weg kan staan, in het bijzonder door de nationale markten te beschermen of de

concurrentiestructuur binnen de gemeenschappelijke markt te wijzigen, vallen aldus onder

33 Beschikking van de Europese Commissie van 5 december 1988, BPB Industries, PB L 010 van 13
januari 1989, p. 50; HvJ, 13 februari 1979, Hoffman-La-Roche, zaak C-85/76, Jur. 1979, p. 461; HvJ,
9 november 1983, Michelin, zaak C-322/81, Jur. 1983, p. 3461.
34 In zijn arrest Société Technique Minière heeft het Hof geoordeeld dat “het mogelijk moet zijn op
basis van een geheel van juridische en feitelijke elementen met een voldoende mate van
waarschijnlijkheid te voorzien dat de overeenkomst of gedraging, al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel, de handelsstromen tussen lidstaten kan beïnvloeden”, HvJ, 30 juni 1966,
Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p. 235.
35 HvJ, 30 juni 1966, Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p.235.
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het gemeenschapsrecht. Gedragingen waarvan de gevolgen alleen voelbaar zijn op het

grondgebied van een lidstaat, vallen daarentegen onder het nationale recht. Op basis van

dit criterium kan een onderscheid worden gemaakt tussen de toepassing van het Europese

mededingingsrecht en de toepassing van het nationale mededingingsrecht36.

Aangezien de liberalisering van de energiemarkten een Europees fenomeen is, kan elk

misbruik van machtspositie door ECS zeker gevolgen hebben voor buitenlandse

concurrenten. Elk misbruik door ECS zal het buitenlandse concurrenten veel moeilijker

maken om door te dringen op de betrokken markten. Er kan dan ook worden gesteld dat het

feit dat ECS ongerechtvaardigde prijsverschillen hanteert, de handel tussen lidstaten

ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Rechtvaardigingsgronden

68.  Opdat een verschil in behandeling (bestaande in de toekenning van een prijskorting

die beperkt is tot bepaalde klanten) kan worden beschouwd als discriminerend en dus als

een schending van artikel 82 van het EG-Verdrag of van artikel 3 van de mededingingswet,

moet nog worden onderzocht of die gedifferentieerde behandeling niet kan worden

gerechtvaardigd door objectieve redenen. Hierna onderzoekt de CREG of het feit dat ECS

een gunstiger tarief toepast op actieve klanten dan op standaardklanten, objectief kan

worden verantwoord door de “kostenvermijding” die voortvloeit uit het feit dat

eerstgenoemde klanten zich voor ten minste een jaar verbinden.

69. De klantenbinding die een contract van een bepaalde minimumduur de leverancier

verschaft, lijkt het enige argument te zijn dat een voordeliger prijs kan verklaren. Dit

contracttype betekent immers normaliter minder kosten voor de leverancier.

Zo bespaart de leverancier op de kosten van promotie, marketing en prospectie ten aanzien

van deze klanten, aangezien hij mag hopen ze een zekere tijd tot zijn cliënteel te kunnen

rekenen en dus niet voortdurend contact met hen moet opnemen om hen ertoe te overhalen

klant te blijven.

Dit effect op de markt van de gaslevering mag echter niet worden overschat, aangezien (ook

in andere landen) zeker bij de categorie van de retailklanten slechts een beperkte

36 HvJ, 31 mei 1979, Hugin, zaak C-22/78, Jur. 1979, p. 1869.
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switchingsgerichtheid wordt vastgesteld. ECS moet zich dus niet echt fors inspannen om

zijn (standaard)klanten te houden.

Het feit dat ECS minder hoge prijzen voorstelt aan de klanten die het meest geneigd zijn

naar de concurrentie te stappen, namelijk de actieve klanten, zou kunnen worden

geïnterpreteerd als een poging van ECS om deze klanten te beletten zich tot andere

leveranciers te wenden. ECS zou aldus proberen deze klanten te binden. Het prijsverschil,

dat voor alle retailklanten identiek is, is echter miniem (2% op de energieprijs, beperkt tot de

eerste 100 verbruikte MWh). Bovendien is het verschil in termen van de totale prijs, alle

kosten voor de eindklant inbegrepen, nog kleiner. Hoewel de kosten die retailklanten

veroorzaken op vlak van promotie, prospectie en marketing – en de besparingen hierin

wanneer de klant zich verbindt voor een minimumduur van één jaar – zeer beperkt zijn, is

ook de bijhorende reductie dus zeer beperkt. Aangezien de geleverde korting qua

grootteorde in overeenstemming is met de bespaarde kosten, lijkt het hieruit resulterende

prijsverschil objectief te kunnen worden gerechtvaardigd door de bovenvermelde

kostenvermijding. De CREG is bijgevolg de mening toegedaan dat het prijsverschil tussen

standaardklanten en actieve klanten gerechtvaardigd en dus aanvaardbaar is.

70. Er dient te worden opgemerkt dat, anders dan voor elektriciteit, niet de leverancier

(ECS) het volumegebonden risico draagt (…). Vandaar dat ECS zich ter rechtvaardiging van

de gehanteerde prijsverschillen niet had kunnen beroepen op de kostenvermijding die

resulteert uit een vermindering van de energiebevoorradingskosten dankzij een betere

planning van de productiemiddelen en de energieaankopen. Dat is trouwens de reden

waarom ECS de toepassing van de korting die zij aan actieve klanten toekent voor gas,

beperkt tot de eerste 100 MWh die worden verbruikt, wat overigens tot gevolg heeft dat de

prijskorting begint te dalen zodra de klanten meer dan 100 MWh verbruiken.

71. Hieruit besluit de CREG op basis van de informatie die ECS haar heeft meegedeeld,

dat ECS zich niet schuldig maakt aan misbruik van machtspositie in de zin van artikel 82

van het EG-Verdrag en van artikel 3 van de mededingingswet wanneer zij aan retailklanten

die aan haar gebonden zijn door een contract van een minimumduur van een jaar, een 2%-

korting verleent op de component “energieprijs” (korting die slechts geldt voor de eerste 100

verbruikte MWh).
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1.2.2. Handelsrecht

72. Overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 1946 is elke prijs ongeoorloofd

indien hij aanleiding geeft tot de verwezenlijking van een abnormale winst37. De vaststelling

van een ongeoorloofde prijs die aanleiding geeft tot abnormale winst in de zin van artikel 1

van de besluitwet van 1946 vereist geen enkele mathematische berekening van de precieze

kostenstructuren en de winstmarge38. De ongeoorloofde prijs en de abnormale winst worden

concreet beoordeeld op basis van objectieve gegevens39. Hiertoe wordt onder meer

rekening gehouden met de marktsituatie, de exploitatiekosten van de onderneming, de

marktprijs, de gebruikelijke winstmarges, de gebruikelijke kortingen enzovoort.40 Indien de

prijzen die aan de actieve klanten worden gefactureerd, correct zijn, zouden de (hogere)

prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd, een hogere dan normale winst

kunnen betekenen. Indien de prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd,

correct zijn, zouden de (minder hoge) prijzen die aan de actieve klanten worden

gefactureerd, een lagere dan normale winst kunnen betekenen.

73. Onder de retailklanten bevinden zich residentiële klanten die kunnen worden

beschouwd als consumenten in de zin van de wet op de handelspraktijken), en

professionele klanten die daar niet onder kunnen worden gerekend, zodat deze wet alleen

op de eerste categorie van afnemers van toepassing is. Artikel 40 van de wet op de

handelspraktijken verbiedt elke handelaar een product met verlies te koop aan te bieden of

te verkopen. Met een verkoop met verlies moet worden gelijkgesteld: elke verkoop die

slechts een uiterst beperkte winstmarge verschaft, rekening houdend met de prijzen en met

de algemene kosten. Artikel 40 van de wet op de handelspraktijken zou niet van toepassing

zijn indien levering van aardgas als een dienst zou worden beschouwd. Overeenkomstig het

Europese standpunt terzake41 beschouwt de CREG aardgaslevering echter als de verkoop

37 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
38 J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (red.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 7; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 4.
39 Cass. 25 november 1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p.4.
40 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099; J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(red.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 13; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 2.
41 HvJ, 23 oktober 1997, zaak C-158/94, Jur. 1997, p. 5789; Aff. n° COMP/M.1557-EDF/Louis
Dreyfus.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
http://www.cass.be
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van een product, zodat artikel 40 van de wet op de handelspraktijken wel degelijk van

toepassing is (alleen voor de residentiële klanten).

74.  Afhankelijk van de onderliggende kostenstructuur zou ECS door het prijsverschil

tussen standaardklanten en actieve klanten ofwel abnormaal hoge winsten kunnen maken,42

ofwel met een abnormaal lage winstmarge en zelfs met verlies kunnen verkopen. Dit gedrag

zou een schending betekenen van artikel 1 van de besluitwet van 1946 en voor de

residentiële klanten eveneens van artikel 40 van de wet op de handelspraktijken.

75. Het is zeer goed mogelijk dat het prijsverschil tegelijk tot abnormale winsten en tot

verliezen leidt. In dit geval gaan de prijzen voor standaardklanten en die voor actieve

klanten respectievelijk gepaard met een abnormaal hoge winst enerzijds en met een

abnormaal lage winst en zelfs een verlies anderzijds. Het probleem blijft in dit geval

hetzelfde: de besluitwet van 1946 en, wat betreft de residentiële klanten, de wet op de

handelspraktijken zouden evenzeer worden geschonden, maar twee keer en voor

beperktere kwantitatieve verschillen.

76. Wat de residentiële klanten betreft, brengt elke schending van artikel 1 van de

besluitwet van 1946 of van artikel 40 van de wet op de handelspraktijken een schending van

artikel 94 van de wet op de handelspraktijken met zich mee wanneer de betrokken

praktijken oneerlijk zijn en de belangen van de consumenten worden of kunnen worden

geschaad. Het loutere prijsverschil op basis van het product waarvoor de eindafnemer

betaalt, vormt op zich geen oneerlijke of onwettige praktijk in de zin van de wet op de

handelspraktijken. Indien echter verkoop met verlies of realisatie van abnormale winsten kan

worden bewezen, heeft men ten overstaan van residentiële klanten te maken met onwettige

praktijken in de zin van artikel 94 van de wet op de handelspraktijken.

77.  In paragrafen 70 tot 72 van de onderhavige studie oordeelde de CREG dat de 2%-

korting op de eerste 100 MWh die een actieve retailklant verbruikt, kon beantwoorden aan

(en dus een verklaring kon vinden in) de besparing op de promotie-, marketing- en

42 Cass. 25 november 1997, Arr. Cass. 1997, p. 1212.
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prospectiekosten. ECS boekt dus geen overdreven winsten en geen abnormaal lage

winstmarges (en evenmin verliezen).

Dit wordt bevestigd door het feit dat de prijsverschillen zeer gering zijn. Om te onderzoeken

of er sprake is van schending van artikel 1 van de besluitwet van 1946 en van artikel 40 van

de wet op de handelspraktijken, dient immers het totale resultaat van de onderneming in

aanmerking genomen te worden. De CREG meent dan ook dat ECS, gezien de minieme

hoogte van het gemiddelde prijsverschil, namelijk tussen 0,43% en 1,4%, door dit

prijsverschil geen overdreven winst realiseert en evenmin abnormaal lage winstmarges of

het minste verlies.

Het prijsverschil tussen actieve klanten en standaardklanten vormt bijgevolg geen schending

van artikel 1 van de besluitwet van 1946 en evenmin van artikel 40 of 94 van de wet op de

handelspraktijken.

1.2.3 Conclusie

78.  Op basis van de voorgaande redenering besluit de CREG dat ECS artikel 3 van de

mededingingswet of artikel 82 van het EG-Verdrag niet schendt, en evenmin artikel 1 van de

besluitwet van 1946, noch artikel 40 of 94 van de wet op de handelspraktijken, wanneer zij

actieve retailklanten voor de levering van aardgas een korting van 2% voor de component

“energieprijs” (toegepast op enkel de eerste 100 MWh verbruik) toekent op de prijs die zij

aanrekent aan standaardklanten.

2. Businessklanten ( > 400 MWh/jaar)

2.1. Situatie

2.1.1. Tariefstructuur

79. De tariefstructuur die sinds 1 januari 2005 in Vlaanderen, Wallonië en Brussel van

toepassing is voor aardgas, is transparant en uniform voor deze groep in aanmerking

komende afnemers, ongeacht of zij standaardklant dan wel actieve klant zijn. De prijs die

ECS factureert, bestaat, net als voor de retailklanten, uit drie afzonderlijke en duidelijk

vaststelbare componenten: de energieprijs (die de transmissie- en opslagkosten omvat), de

distributiekosten en ten slotte de diverse belastingen en heffingen.
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80. De component “energieprijs” die aan de standaardklanten wordt gefactureerd, is in

alle gewesten identiek. Een standaardklant is aan ECS gebonden door een contract van

onbepaalde duur en kan op elk moment te kennen geven dat hij van plan is een beroep te

doen op een specifieke leverancier. Op die manier kan hij zijn contractuele relatie met ECS

als standaardklant beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

81. Een actieve klant onderhandelt met ECS over de energieprijs en over de duur van

het contract. De categorie van de “businessklanten” betreft grote tot zeer grote (industriële)

consumenten; vandaar dat over elk contract voor levering van aardgas afzonderlijke

onderhandelingen worden gevoerd tussen ECS en elk van deze klanten. Volgens ECS

worden de referentie-aanbodprijzen (die in alle gewesten identiek zijn) als richtsnoeren

gebruikt bij de onderhandelingen. ECS legt uit dat het mogelijk is dat een onderneming na

deze onderhandelingen een bijkomende korting krijgt ten opzichte van de referentieprijs.

(…) Volgens ECS zou de onderhandelingsmarge echter strikt beperkt zijn en gecontroleerd

worden en zou geen enkele korting als resultaat van deze onderhandelingen meer dan (…)

bedragen.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de grootste afnemers (de grootste consumenten)

ook een sterkere onderhandelingspositie hebben dan de kleinste consumenten. Het is dus

mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de grootste consumenten vaker kortingen op de

referentieprijs weten te bedingen, waardoor de bedongen eindprijs sterker zou moeten

afwijken van de referentieprijs naarmate het verbruik van de afnemer stijgt. Deze vaststelling

zou dus inhouden dat de actieve prijs en de standaardprijs in werkelijkheid sterker variëren

over de verschillende klantentypes heen. De CREG zal deze vraag later grondiger

onderzoeken, aangezien de onderhavige studie zich beperkt tot het onderzoek van de

referentieprijzen van ECS.

Wat de contractduur betreft, voorzien de bijzondere voorwaarden van het contract in een

bepaalde duur. Overeenkomstig de verbintenissen van ECS ten aanzien van de Raad voor

de Mededinging in het kader van het onderzoek van de diverse concentraties tussen ECS

en de gemengde intercommunales moeten de klanten van ECS bovendien de mogelijkheid

hebben om jaarlijks een einde te maken aan het contract op de verjaardag van de

inwerkingtreding van het contract, met inachtneming van een opzegtermijn van zes

maanden en zonder een vergoeding te moeten betalen. De CREG veronderstelt dat net als

voor elektriciteit een daartoe strekkende clausule is opgenomen in de af te sluiten
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contracten en dat ECS de klanten die al een contract van een jaar of meer hebben gesloten,

inderdaad op de hoogte heeft gebracht van dit recht43.

2.1.2. Het prijsverschil

82. In tegenstelling tot bij de retailklanten lijkt ECS geen vast percentage korting op de

component “energie” noch enige andere duidelijke formule te hanteren voor de berekening

van het prijsverschil tussen standaard- en actieve klanten. Op basis van de informatie

verschaft door ECS, zou het prijsverschil voor de component “energie” rond (…)

schommelen. Het is niet duidelijk waar deze prijsverschillen, of de variatie erin tussen de

typeklanten onderling, hun oorsprong vinden. Aangezien de distributiekosten en diverse

belastingen en heffingen niet aan een korting onderworpen zijn, zal het prijsverschil in

termen van de totale prijs telkens nog iets kleiner zijn. Tabel 9 geeft, bij wijze van voorbeeld,

voor de distributienetbeheerder IMEWO44 het verschil weer tussen de standaard- en actieve

prijs voor verschillende klantentypes. Het prijsverschil voor de component “energie” is te

zien in de tweede kolom, dat voor de totale prijs in de derde kolom. De resultaten voor de

andere distributienetbeheerders zijn volledig gelijklopend. Wat betreft het prijsverschil in

termen van de totale prijs, lijkt IMEWO een gemiddelde distributienetbeheerder te zijn. De

resultaten voor de anderen liggen binnen een interval van 0,10% rond de waarden van

IMEWO. Een volledige weergave van de resultaten voor alle distributienetbeheerders voegt

dan ook geen nieuwe elementen toe.

Tabel 9: Prijsverschil tussen standaard- en actieve klant (info ECS) + berekening prijsverschil indien
2% korting op eerste 100 MWh (beide in% van de prijs voor de actieve klant, excl. BTW), IMEWO

(…)
Bron: ECS – eigen berekeningen

In vergelijking met elektriciteit ligt het prijsverschil tussen standaard- en actieve klanten

lager. Waar het prijsverschil in termen van de totale pijs voor elektriciteit tussen (…) en(…)

lag, ligt het hier tussen (…) en (…)

Het prijsverschil voor de component “energie” blijkt niet overeen te komen met de voor de

retailklanten geldende vaste korting van 2% op de eerste 100 MWh gasconsumptie. Dit is

43 Zie onder andere de beslissingen van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-58 ECS/IVEKA, en
nr. 2003-C/C-63 ECS/GASELWEST van 4 juli 2003. Het dient opgemerkt dat dit recht alleen klanten betreft
die voorheen waren bevoorraad door de gemengede intercommunales.
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weergegeven in de vierde kolom van Tabel 9, die leert dat het prijsverschil veel kleiner zou

zijn indien deze 2% korting op de eerste 100 MWh werd aangehouden. Meer bepaald zou

het prijsverschil dan variëren van (…) voor de kleinste verbruiker tot (…) voor de grootste

verbruiker. ECS kent dus aan de businessklanten grotere kortingen toe dan de voorziene

2% op de eerste 100 MWh, met andere woorden grotere kortingen dan aan de retailklanten.

De divergentie tussen het reële prijsverschil en het prijsverschil bij toepassing van de 2%-

korting op de eerste 100 MWh is vrij constant en ligt beneden (…). Dit is te zien in de laatste

kolom van Tabel 9.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de structuur van de korting die ECS verleent

aan de businessklanten verschilt van die van de retailkorting. Concreet wordt aan de

businessklanten een grotere korting toegekend dan het geval zou zijn wanneer de

kortingsstructuur van de retailklanten zou toegepast worden. Het prijsverschil zelf is niet

overdreven groot en blijft voor elke businessklant kleiner dan (…). Er is ook weinig variatie

tussen de verschillende gebruikerstypes binnen het businesssegment. Men mag echter niet

vergeten dat de cijfers in Tabel 9 slechts betrekking hebben op de referentieprijs. De

werkelijke actieve prijs, die het resultaat is van onderhandelingen tussen ECS en de

eindklant kan, volgens de informatie verstrekt door ECS, nog (…) lager liggen.

2.1.2. De redenen van het prijsverschil

83. Volgens ECS wordt het prijsverschil tussen actieve klanten en standaardklanten

gerechtvaardigd door de “kostenvermijding” die te danken is aan het feit dat deze klanten

zich voor een bepaalde duur verbinden. Deze vermeden kosten hebben te maken met het

feit dat de exploitatie-uitgaven lager liggen, met name de kosten van promotie en

marketingcampagnes, prospectie en aanbiedingen, coördinatie met de andere marktactoren

en beheer van de klantenservice.

In theorie zou ECS zich ter rechtvaardiging van het prijsverschil tussen standaardklanten en

actieve klanten kunnen beroepen op het argument dat de leverancier de productiemiddelen

en de energieaankopen beter kan plannen wanneer een klant zich voor een bepaalde duur

verbindt.

44 De nettarieven van IMEWO kunnen, in vergelijking met de andere distributienetbeheerders, als
gemiddeld beschouwd worden. Bovendien is IMEWO één van de grotere netbeheerders. Dit is de reden
waarom IMEWO als voorbeeld genomen werd.
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2.2. Analyse van de situatie

2.2.1. Mededingingsrecht

2.2.1.1. Definitie van de relevante markt

84. Gelieve terzake paragrafen 63 en 64 te raadplegen.

2.2.1.2. Artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 3 van de mededingingswet

Machtspositie en ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten

85. Gelieve terzake paragrafen 65 en 68 te raadplegen.

Misbruik van machtspositie

86. Gelieve terzake paragrafen 66 en 67 te raadplegen.

Rechtvaardigingsgronden

87. Opdat een verschil in behandeling (de toekenning van een prijskorting die beperkt is

tot bepaalde klanten) kan worden beschouwd als discriminerend en dus als een schending

van artikel 82 van het EG-Verdrag of van artikel 3 van de mededingingswet, moet nog

worden onderzocht of die gedifferentieerde behandeling niet kan worden gerechtvaardigd

door objectieve redenen. Hierna onderzoekt de CREG of het feit dat ECS een gunstiger

tarief toepast op actieve klanten dan op standaardklanten, objectief kan worden verantwoord

door de “kostenvermijding” die te danken is aan het feit dat eerstgenoemde klanten zich

voor een bepaalde duur verbinden. Aangezien over deze duur wordt onderhandeld, kan ze

wisselen van klant tot klant, maar redelijkerwijs kan ervan worden uitgegaan dat deze duur

voor de door ECS meegedeelde referentieprijzen één jaar bedraagt. Wanneer ECS een

contract sluit met een actieve klant, is zij immers zeker deze klant voor een jaar te kunnen

behouden, aangezien de actieve klanten van ECS hun contract met ECS pas na het

verstrijken van het eerste jaar van de contractduur kunnen opzeggen, op dezelfde manier

als een standaardklant. Het belangrijkste onderscheid tussen standaardklanten en actieve

klanten, namelijk de garantie dat een actieve klant voor een langere periode bij ECS zal

blijven, verdwijnt dus na deze eerste periode van een jaar waarvoor het contract tussen

ECS en de actieve klant geldig is.
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88. De klantenbinding die een contract van een bepaalde minimumduur de leverancier

verschaft, lijkt het enige argument te zijn dat een voordeligere prijs kan verklaren. Dit

contracttype staat normaal gezien immers gelijk met lagere kosten voor de leverancier.

Zo bespaart de leverancier op de kosten van promotie, marketing en prospectie ten aanzien

van deze klanten, aangezien hij mag hopen ze een zekere tijd tot zijn cliënteel te kunnen

rekenen en dus niet voortdurend contact met hen moet opnemen om hen ertoe te overhalen

klant te blijven.

In tegenstelling tot retailklanten zijn businessklanten meer geneigd om van leverancier te

veranderen, zodat ECS werkelijk inspanningen moet leveren om deze klanten te behouden.

ECS benadert deze klanten overigens afzonderlijk. Het is dus verantwoord dat een zekere

prijskorting wordt toegekend aan klanten die zich voor een bepaalde duur binden, en dat

deze prijskorting groter is dan de korting voor actieve retailklanten. Dit rechtvaardigt dus het

feit dat de korting die actieve businessklanten genieten, groter is dan de korting die aan

retailklanten wordt toegekend (2% op de eerste 100 MWh verbruik), en dit ondanks het feit

dat ook voor deze businessklanten het volumegebonden risico (…) ligt en niet bij ECS. De

korting die aan businessklanten wordt toegekend, bedraagt echter nooit (…). Ingeval een

bijkomende korting van (…) wordt toegekend in de individuele onderhandelingen, blijft de

korting bovendien lager dan (…).

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de prijskorting voor actieve klanten beantwoordt aan de

besparing die ECS realiseert op de kosten van promotie, marketing en prospectie. De

CREG meent dan ook dat het verschil tussen de prijzen voor standaard- en actieve

businessklanten kan worden verantwoord, hetgeen betekent dat ECS zich niet schuldig

maakt aan misbruik van machtspositie en bijgevolg artikel 3 van de mededingingswet niet

schendt, evenmin als artikel 82 van het EG-Verdrag.

89. Anders dan voor elektriciteit draagt niet de leverancier, ECS, het volumegebonden

risico (…). ECS had zich bijgevolg ter rechtvaardiging van de gehanteerde prijsverschillen

niet kunnen beroepen op de kostenvermijding die voortvloeit uit het feit dat de

energiebevoorradingskosten lager uitvallen dankzij de mogelijkheid tot een betere planning

van de productiemiddelen en de energieaankopen.
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2.2.2. Handelsrecht

90. Overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 1946 is elke prijs ongeoorloofd

indien hij aanleiding geeft tot de verwezenlijking van een abnormale winst45. De vaststelling

van een ongeoorloofde prijs die aanleiding geeft tot abnormale winst in de zin van artikel 1

van de besluitwet van 1946 vereist geen enkele mathematische berekening van de precieze

kostenstructuren en de winstmarge46. De ongeoorloofde prijs en de abnormale winst worden

concreet op basis van objectieve gegevens beoordeeld47. Hiertoe wordt onder meer

rekening gehouden met de marktsituatie, de exploitatiekosten van de onderneming, de

marktprijs, de gebruikelijke winstmarges, de gebruikelijke kortingen enzovoort.48 Indien de

prijzen die aan de actieve klanten worden gefactureerd, correct zijn, zouden de (hogere)

prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd, een hoger dan normale winst

kunnen betekenen. Indien de prijzen die aan de standaardklanten worden gefactureerd,

correct zijn, zouden de (lagere) prijzen die aan de actieve klanten worden gefactureerd, een

lager dan normale winst kunnen betekenen.

91. Aangezien het om businessklanten gaat, is er sprake van professionele klanten die

niet als consumenten kunnen worden beschouwd in de zin van de wet op de

handelspraktijken, zodat deze wet niet van toepassing is.

92. Het is zeer goed mogelijk dat het prijsverschil tegelijk tot abnormaal hoge en

abnormaal lage winsten leidt. In dit geval gaan de prijzen voor de standaardklanten en die

voor de actieve klanten respectievelijk gepaard met een abnormaal hoge winst enerzijds en

met een abnormaal lage winst anderzijds. Het probleem blijft in dit geval hetzelfde: de

besluitwet van 1946 zou evenzeer worden geschonden, maar twee keer en voor beperktere

kwantitatieve verschillen.

45 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
46 J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (red.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 7; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 4.
47 Cass. 25 november 1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p.4.
48 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099; J. STUYCK, “Prijsreglementering” in A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(red.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig, bijgewerkt tot december 2002, p. 13; Cass. 25 november
1997, www.cass.be, nr. JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
http://www.cass.be
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93. In paragraaf 89 van de onderhavige studie was de CREG van mening dat de korting

die actieve businessklanten krijgen, kon beantwoorden aan (en dus gerechtvaardigd kon

worden door) de besparing op de promotie-, prospectie- en marketingkosten. ECS realiseert

dus geen overdreven hoge noch abnormaal lage winsten.

Dit wordt bevestigd door het feit dat de prijsverschillen zeer miniem zijn. Om te onderzoeken

of er sprake is van schending van artikel 1 van de besluitwet dient immers het totale

resultaat van de onderneming in aanmerking genomen te worden. Gezien de minieme

hoogte van het prijsverschil op het niveau van de totale prijs, namelijk rond (…), meent de

CREG dan ook dat ECS door dit prijsverschil geen overdreven winst en evenmin abnormaal

lage winstmarges realiseert en bijgevolg artikel 1 van de besluitwet van 1946 niet schendt.

Het feit dat als resultaat van individuele onderhandelingen een bijkomende korting van om

en bij (…) kan worden toegekend aan de businessklanten, verandert niets aan deze

vaststelling, want zelfs in dit geval blijven de verschillen miniem.

2.2.3. Conclusie

94. De CREG stelt vast dat de prijs die ECS toepast op haar actieve businessklanten,

lager is dan de prijs die zij toepast op haar standaardbusinessklanten, en dat de korting die

zij toestaat aan businessklanten, groter is dan wanneer het kortingsysteem dat voor

retailklanten geldt, zou worden toegepast. Maar aangezien deze actieve businessklanten

meer switchingsgericht zijn en van ECS meer marketing-, promotie- en prospectiemiddelen

vergen, en aangezien het prijsverschil miniem blijft, meent de CREG dat ECS door het

gehanteerde prijsverschil artikel 3 van de mededingingswet noch artikel 82 van het EG-

Verdrag noch artikel 1 van de besluitwet van 1946 schendt.
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III. INFORMATIEVERSTREKKING EN

MEDEDELINGEN VAN ECS AAN DE

STANDAARDKLANTEN INZAKE PRIJZEN EN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Retailklanten

95.  Tijdens de reclamecampagne waarin zij haar klanten informeerde over haar nieuwe

prijssysteem dat per 1 juli 2004 van toepassing zou zijn voor elektriciteit en vanaf 1 januari

2005 voor aardgas, heeft ECS elke retailklant verschillende maanden vooraf een

geïndividualiseerde aanbieding gestuurd. Via deze aanbieding zijn de standaardklanten (te

gepasten tijde) op de hoogte gebracht van zowel de algemene voorwaarden als de nieuwe

tariefvoorwaarden die van toepassing waren op hun situatie als standaardklant maar ook als

actieve klant.

Aangezien deze communicatie in een welbepaalde periode is gevoerd, dient te worden

nagegaan of de standaardklanten van ECS ook op permanente basis over andere

informatie- en communicatiemiddelen kunnen beschikken waar zij te allen tijde informatie

kunnen vinden over die prijzen en algemene voorwaarden.

De website van Electrabel bevat alle nodige informatie over de prijzen en de algemene

voorwaarden, maar ECS mag niet vergeten dat niet alle retailklanten een internetaansluiting

hebben. Er is dus ook een andere informatiebron noodzakelijk.

Het tijdschrift “Energiek!”, dat vier keer per jaar verschijnt, biedt de residentiële klant en de

kleine professionele klant heel wat informatie, met name een simulatie van een

prijsvergelijking tussen standaardklanten en actieve klanten. In dat magazine staat te lezen

over welke verschillende kanalen de residentiële/professionele klant beschikt om meer

informatie te krijgen: naast de bovenvermelde website www.electrabel.be, kan hij zich tot

een “Erkend Electrabel Partner” wenden, waarvan het dichtstbijzijnde adres op de factuur

van de klant staat (de volledige adressenlijst staat op het internet) of hij kan naar de

Energielijn telefoneren.

http://www.electrabel.be
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Een soortgelijk tijdschrift bestaat voor kleine en middelgrote ondernemingen: “Energiek

ondernemen”. Het bevat geen prijssimulatie, maar geeft wel een speciaal nummer op (dat

van het “Electrabel Contact Center”) voor alle aanvullende informatie.

Elke contactpersoon aan de telefoon kan de klant de nodige informatie geven over de

prijzen en de toepasselijke algemene voorwaarden, en die informatie desgewenst opsturen

naar het adres van de klant (bijvoorbeeld wanneer deze geen internettoegang heeft).

Bovendien zijn de leveranciers krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 april 2003

houdende de facturatie van elektriciteit en gas verplicht om het tarief voor de transmissie en

het tarief voor de distributie afzonderlijk te vermelden op de facturen aan

elektriciteitsafnemers die aangesloten zijn op het laagspanningsnet en aan gasafnemers

waarvan het jaarlijkse verbruik lager is dan of gelijk is aan 60.000 kWh. Hoewel deze

verplichting alleen voor de facturatie en niet voor de informatiekanalen geldt, meent de

CREG dat het duidelijker en transparanter zou zijn indien ECS elke prijscomponent (de

eigenlijke energieprijs, de transmissietarieven en de distributietarieven) afzonderlijk zou

vermelden in de informatie die zij haar klanten bezorgt, en dat de klanten de prijs van ECS

op die manier gemakkelijker zouden kunnen vergelijken met die van concurrerende

leveranciers. Deze informatie wordt voor elektriciteit meegedeeld op de website van ECS,

en ook in het magazine “Energiek!”. Wat aardgas betreft, stelt ECS haar prijs per kWh

echter voor als een totale prijs, die niet alleen de eigenlijke energieprijs, maar ook de

transmissie- en de opslagkosten omvat, met als gevolg dat de afnemer niet elke component

afzonderlijk kan identificeren.

De CREG besluit hier evenwel uit dat ECS haar standaardretailklanten momenteel op

bevredigende wijze informeert over de prijzen en de algemene voorwaarden die voor hen

gelden of die voor hen zouden gelden indien zij actieve klant zouden worden.

Businessklanten

96. Tijdens de reclamecampagne waarin zij haar klanten informeerde over haar nieuwe

prijssysteem dat per 1 juli 2004 zou gelden voor elektriciteit en per 1 januari 2005 voor

aardgas, heeft ECS elke businessklant verschillende maanden vooraf een

geïndividualiseerde aanbieding gestuurd. Via deze aanbieding zijn de standaardklanten (te

gepasten tijde) op de hoogte gebracht van zowel de algemene voorwaarden als de nieuwe

tariefvoorwaarden die van toepassing waren op hun situatie als standaardklant maar ook als

actieve klant.
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Aangezien deze communicatie in een welbepaalde periode is gevoerd, dient te worden

nagegaan of de standaardklanten van ECS ook op permanente basis kunnen beschikken

over andere informatie- en communicatiemiddelen waar zij te allen tijde informatie kunnen

vinden over die prijzen en algemene voorwaarden.

De website van Electrabel bevat alle nodige informatie over de prijzen en de algemene

voorwaarden voor elektriciteit en voor aardgas (en/of hoe je die informatie kunt verkrijgen).

Aangezien het om industriële klanten en grote ondernemingen gaat, is de kans groot dat de

meeste van hen over een internetaansluiting beschikken, zodat dit informatiekanaal in

principe voldoende is.

Het tijdschrift ‘Nijverheid en elektriciteit’ (dat begin 2005 van naam zou moeten veranderen)

biedt de industriële klant heel wat informatie en geeft aan welke verschillende

mogelijkheden de industriële klant heeft om verdere informatie te vinden: hij kan de

bovenvermelde website www.electrabel.be raadplegen, en hij kan daarnaast zijn “Front

Office Support” bellen, die in verbinding staat met zijn persoonlijke account manager, op het

nummer dat vermeld staat in de rechterbovenhoek van zijn factuur. Deze personen worden

geacht de betrokken onderneming beter te kennen en zijn bereid de industriële klant alle

nodige informatie over zijn belevering en de toepasselijke voorwaarden te verstrekken. Toch

is het jammer dat dit tijdschrift, dat normaliter vier keer per jaar zou moeten verschijnen,

voor het laatst is verschenen in november 2003. Volgens informatie van Electrabel zou het

volgende tijdschrift echter begin 2005 moeten verschijnen.

De CREG besluit hieruit dat ECS de standaardbusinessklanten voldoende informeert over

de prijzen en algemene voorwaarden die voor hen gelden of zouden gelden indien zij

actieve klant zouden worden.

CONCLUSIE

97.  Het nieuwe prijssysteem dat ECS sinds 1 juli 2004 toepast op de markt van de

levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers in middenspanning, roept

bepaalde vragen op.

http://www.electrabel.be
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De CREG aanvaardt dat standaardklanten in laag- en middenspanning een hogere prijs

moeten betalen voor de energiecomponent dan actieve klanten van dezelfde categorie, in

zoverre dit prijsverschil objectief kan worden gerechtvaardigd door een zekere

kostenvermijding die voortvloeit uit het feit dat deze actieve klanten zich voor een bepaalde

duur aan ECS binden, maar is niettemin van mening dat in elk geval de argumenten die

ECS aanvoert inzake middenspanning, niet volstaan om de hoogte van de prijsverschillen

(waarvan het maximum bovendien niet bekend is) bij klanten met een verbruik van 10 GWh

of hoger te rechtvaardigen. Deze vaststelling wijst op een misbruik van machtspositie in

hoofde van ECS, wat verboden is bij artikel 3 van de mededingingswet en artikel 82 van het

EG-Verdrag.

Bijgevolg verzoekt de CREG ECS om haar prijsbeleid te herzien, teneinde de betrokken

prijzen in overeenstemming te brengen met de onderliggende kosten, en wel zo dat de

prijszetting ten aanzien van standaardklanten geen benadeling van die laatsten ten opzichte

van actieve klanten kan inhouden. In haar fax van 8 maart 2005 verklaarde ECS zich bereid

een prijsaanpassing door te voeren voor de standaardklanten met een jaarverbruik van 10

GWh of meer. Op de dag van de goedkeuring van de onderhavige studie kan de CREG

echter nog niet bechikken over enig bewijs van de realisatie van dit engagement. In

afwachting hiervan, blijven de hierboven vermelde conclusies van de CREG dus gelden.

Bovendien stelt de CREG vast dat het prijsverschil dat ECS op 1 januari 2005 voor aardgas

hanteert tussen standaardklanten en actieve klanten, ongeacht of zij retailklant of

businesskant zijn, gerechtvaardigd en juridisch aanvaardbaar is.
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