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INLEIDING 
 

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

ontving op 3 november 2005 een schrijven van de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (hierna: de minister), gedateerd op 27 oktober 

2005, met als opdracht: 

 

"Een grondige analyse van de verschillende tariefcomponenten. Het betreft niet alleen de 
prijs voor de productie (enkel elektriciteit) doch ook voor transport of transmissie, distributie, 
levering en de diverse federale en gewestelijke heffingen (voor gas en elektriciteit). Dit luik 
binnen de studie moet achtereenvolgens onderzoeken: 
 

- waaruit deze tariefcomponent bestaat; 
- hoe de tarieven zich verhouden ten opzichte van de prijsniveaus in de buurlanden 

(een update van een vroegere analyse); 
- in welke mate deze componenten in prijs verder kunnen dalen; 
- welke maatregelen (concreet) kunnen genomen worden om deze prijsdalingen te 

realiseren. 
 

Vooral deze twee laatste componenten zullen uiterst belangrijk zijn en dienen uiterst 
nauwkeurig, realistisch en diepgaand onderzocht te worden." 
 
 

Op 14 november 2005 meldde de CREG aan de Minister dat de bevoegde directies voor de 

realisatie van de studie reeds drie sporen opgestart hadden, te weten : 

 

- er werd een gedetailleerde vragenlijst opgesteld en overgemaakt aan de 

leveranciers met het oog op een nationale vergelijking van de tariefcomponenten; 

- op basis van een grondig literatuuronderzoek werd een overzicht opgesteld van 

reeds beschikbare vergelijkende prijzenstudies; 

- aan een aantal externe organisaties werd gevraagd om op korte termijn de meest 

recente internationale cijfers te leveren en desgevallend te analyseren. 

 

De studie die aan de CREG gevraagd wordt, kadert in artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen, dat stelt dat de minister de CREG om onderzoeken en studies betreffende de 

gasmarkt kan vragen. 

 

Deze studie bestaat uit 12 delen. Na een korte voorstelling van de gasmarkt en de huidige 

context worden de diverse bestanddelen van de gasprijs voor de eindafnemer opgesomd. 

Vervolgens wordt elk van die bestanddelen besproken, met name: de kosten voor de 
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productie en het vervoer van het gas tot de grens, de kosten voor het vervoer via het 

Belgische vervoersnet, de kosten voor opslag in België, de kosten voor terminalling van 

vloeibaar aardgas, de kosten voor de distributie van het gas, de leveringskosten en de 

kosten van belastingen, toeslagen en inhoudingen. Tijdens het onderzoek van elk 

bestanddeel wordt een reeks concrete maatregelen voorgesteld om de kosten te beperken of 

zelfs te verminderen. Tegelijkertijd wordt de werking van de gasmarkt besproken, omdat die 

onrechtstreeks maar in belangrijke mate de concurrentie en de toegang tot het net 

beïnvloedt, wat een niet te verwaarlozen effect op de gasprijs kan hebben. Ten slotte wordt 

het wettelijk en regelgevend kader uitvoerig beschreven om aan te geven welke maatregelen 

kunnen worden genomen in het licht van de huidige en de eventuele nieuwe bepalingen. De 

studie eindigt met conclusies en concrete aanbevelingen. 

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 18 mei 2006. 
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1 KORTE VOORSTELLING VAN DE GASMARKT IN 
BELGIE 

 

 

1.1  DE VRAAG NAAR AARDGAS 
 

1. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, zijn de gezins- en de tertiaire sector de 

belangrijkste afnemers van aardgas in België. Op korte afstand volgt de industrie, daarna 

volgt de elektriciteitsproductie. 

 

Figuur 1 Aardgasverbruik per sector in 2004 

Huishoudelijk en 
gelijkgesteld; 38,1%

Industrie; 35,4%

Elektriciteitsproductie; 
26,5%

 
Bron : Figas 

 

Het verbruik van aardgas is in 2005 licht toegenomen (+1,5%) ten opzichte van 2004, en 

steeg van 187.330 GWh tot 190.118 GWh. Die stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 

het verbruik voor rekening van de elektriciteitsproductie (+5,6%). Het verbruik van de grote 

industriële klanten, die rechtstreeks aangesloten zijn op het vervoersnet, kende eveneens 

een lichte stijging (+1,9%), evenals het verbruik via de distributienetten (+1,5%), waar het 

aantal afnemers duidelijk is toegenomen.  
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De vraag naar gas zal de komende jaren waarschijnlijk aanzienlijk toenemen1: de CREG 

verwacht dat het aardgasverbruik in België zal stijgen van 17 miljard m³ in 2004 tot 23 miljard 

m³ in 2014. Het laagcalorisch gas (L-gas) vertegenwoordigde 28% van het verbruik in 2005, 

tegen 29% in 2004. Die evolutie past in het beleid voor een geleidelijke omschakeling van 

het verbruik van L- naar H-gas, dat de komende jaren zal worden voortgezet.  
 

Figuur 2 Sectorale spreiding van de Belgische vraag naar H- en L-gas in 2005 
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Bron : CREG 

 

 

1.2  EVOLUTIE VAN DE MARKT IN HET LICHT VAN DE 
LIBERALISERING 

 
2. De volgende tabel geeft de evolutie van de markt weer in het licht van de 

liberalisering, voor wat de invoer, het vervoer, de distributie en de levering betreft. Tot heden 

kunnen alleen de residentiële klanten in het Waalse Gewest en het Brusselse 

                                                 
1 CREG, Voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas, (F)040923-CREG-360, 
www.creg.be 
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Hoofdstedelijke Gewest hun leverancier niet vrij kiezen. In het Waalse Gewest zullen de 

residentiële klanten vanaf 1 januari 2007 over die mogelijkheid beschikken. In het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest moet de Regering nog de datum bepalen waarop de residentiële 

klanten zullen kunnen kiezen: die datum kan niet vóór 1 januari 2007 of na 1 juli 2007 vallen. 
 

Tabel 1  Evolutie van de markt in het licht van de liberalisering 

Activiteit Toestand vóór liberalisering Toestand na liberalisering 
Invoer Natuurlijk monopolie 

Distrigas 
Concurrentie 
Distrigas, GDF, Wingas 

Vervoer Wettelijk monopolie 
Distrigas 

Wettelijk monopolie 
Netbeheerder: FLUXYS - FLUXYS LNG 

Distributie Wettelijk monopolie 
18 intercommunales 

Wettelijk monopolie 
18 intercommunales 

(distributienetbeheerders) 
Levering Wettelijk monopolie 

Distrigas (vervoersnet) 

Intercommunales (distributie) 

Concurrentie 
Distrigas, GDF (vervoersnet), ECS, 

Nuon, Luminus, … 

Bron : CREG 

 

De bevoegdheden van de CREG zijn beperkt tot de monopolieactiviteiten, namelijk:  
- de goedkeuring en controle van de tarieven voor zowel het gebruik van en de 

aansluiting op de vervoers- en distributienetten als de opslag- en LNG-installaties; 

- de toegang tot het vervoersnet en de opslag- en LNG-installaties. 

 

Duidelijk is dat de regelgeving slechts op een beperkt deel van de markt van toepassing is. 

Meer in het bijzonder betreft het het vervoer en de distributie van gas, terwijl de invoer en de 

levering aan de concurrentie onderworpen zijn. Dit betekent dat de CREG slechts een 

gedeelte van de uiteindelijke verbruiksprijs rechtstreeks controleert, namelijk minder dan 

40% voor een residentiële klant en nog minder voor een industriële klant (ongeveer 10%).  

Bijgevolg moet de concurrentie doeltreffend kunnen spelen als men het doel van de 

liberalisering wil bereiken en men de eindafnemer wil laten genieten van gasleveringen tegen 

de beste prijs. 
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2 BESTANDDELEN VAN DE GASPRIJS IN BELGIË 
 

3. De prijs van het gas excl. BTW voor de eindafnemer in België is samengesteld uit 5 

elementen: invoer, vervoer (inclusief flexibiliteit en opslag), distributie, leveringsmarge en 

toeslagen. In de volgende hoofdstukken wordt elk van die elementen geanalyseerd. 
 

De twee volgende grafieken geven een algemeen overzicht van het aandeel van de diverse 

componenten in de totale gasprijs excl. BTW. Het aandeel van deze componenten verschilt 

enerzijds afhankelijk van het verbruik en het profiel van de klant en anderzijds volgens de 

respectieve evolutie van de componenten.  
 

Hoe hoger het verbruik van de klant is, des te groter zal het aandeel van de gasmolecule 

(invoercomponent) in het totaal zijn, zoals blijkt uit de volgende twee grafieken. 

 

Voor een residentiële klant “individuele verwarming” met een gemiddeld verbruik van 22 

MWh per jaar, is de in 2005 toegepaste gasprijs excl. BTW samengesteld als volgt: 

 

Figuur 3 Ontleding van de gasprijs excl. BTW - residentiële klant “individuele verwarming” (22 
MWh/jaar) in 2005 
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Bron : CREG 
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Daaraan moet nog de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) worden toegevoegd, 

die 21 procent bedraagt. 

 

Voor een industriële klant die op het distributienet is aangesloten, met een gemiddeld 

verbruik van 25.000 MWh per jaar, is de gasprijs als volgt samengesteld: 

 

Figuur 4 Ontleding van de gasprijs excl. BTW - industriële klant  (25.000 MWh/jaar) in 2005 
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Bron : CREG 

 

 

Het aandeel van de invoer in het totaal van de factuur vertoont een stijgende tendens. De 

prijs van de gasmolecule stijgt namelijk sterk in het zog van de prijsstijgingen voor 

olieproducten, terwijl de componenten vervoer en distributie stabiel blijven of zelfs goedkoper 

worden door toedoen van de regelgeving. De component “toeslagen” van zijn kant is licht 

gestegen. De marge van de leverancier werd bepaald als restfactor en bijgevolg is het 

moeilijker om zich over de evolutie ervan uit te spreken. 
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Deze twee grafieken werden als volgt opgemaakt: 

- De eindprijzen excl. BTW werden verkregen met de formules tot vaststelling van de 

maximumprijzen, vastgelegd bij het ministerieel besluit van 12 december 2001. Er is 

een vergelijking uitgevoerd met de door Eurostat vastgelegde prijzen voor 

residentiële (categorie D3) en industriële (categorie I3-1) klanten, wat vergelijkbare 

resultaten opleverde; 
- Het aandeel van de invoer werd bepaald op basis van het gemiddelde van de 

aankoopprijs van aardgas op de Belgische grens voor 2005; 

- De componenten vervoer, distributie en toeslagen werden rechtstreeks bepaald door 

de CREG, die dienaagaande over interne gegevens beschikt; 

- De component ‘marge van de leverancier’ is de restfactor.  
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3 GASIMPORT (PRIJS VAN DE MOLECULE GAS) 
 

 

3.1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN DE BELGISCHE 
GASIMPORT 
 

4. In tegenstelling tot elektriciteit is er in België geen productie of winning van aardgas. 

De integrale consumptie van de Belgische consument wordt bijgevolg ingevoerd vanuit het 

buitenland. 

 

De grootste invoerder van gas in België is Distrigas (ongeveer 90%). De tweede grootste 

importeur is Gaz de France (GdF) met een aandeel van circa 10%. In onderstaande 

overzichtstabel worden de aandelen van alle spelers op de markt weergegeven. De 

gevolgen van de concentratiebeweging als gevolg van de eventuele fusie tussen Suez 

(hoofdaandeelhouder van Distrigas) en GDF worden besproken in hoofdstuk 10.4. 

Aangezien Distrigas het gros (circa 90%) van het gas belevert aan de Belgische grens zal 

voornamelijk de specifieke organisatie van hun portfolio verder toegelicht worden. 

 

Tabel 2  Aandeel van marktspelers in de gasimport (2004-2005) 

Import 2004 2005
waarvan

Distrigas 88% 85%
GdF 8% 11%

Wingas 2% 4%
BP 2% 0%

Totaal 100% 100%  
Bron : CREG 

 

Distrigas beschikt over een portfolio van langetermijncontracten. Deze contracten op lange 

termijn vormen de ruggengraat van de bevoorrading voor haar cliënteel. Aankoop op de 

kortetermijnmarkt vormt een aanvulling om de prijscompetitiviteit en de volumeflexibiliteit te 

verhogen.  

 

Een andere belangrijke determinant van het aankoopgedrag van een importeur is de 

beschikbaarheid van vervoers- en opslagcapaciteit om het aangekochte gas naar de 

bestemming te brengen en naar de (tussentijdse) opslagplaatsen binnen en buiten België. 

Dit is nodig om de contractuele afnameprofielen in evenwicht te brengen met de 
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bevoorradingsprofielen van de klant. Het bevoorradingsprofiel van de zogenaamde 

“verwarmings”-klanten kent namelijk een duidelijke swing met dalverbruik in de zomer en 

piekverbruik in de winter. 

 

De samenstelling van de (langetermijn-) aanvoerportfolio voor de Belgische markt - die 

nagenoeg volledig bepaald wordt door Distrigas - is weergeven in onderstaande tabel. De 

bevoorrading van de Belgische markt gebeurt tot op heden met gas uit diverse 

oorsprongsgebieden waarvan Nederland, Noorwegen en Algerije de belangrijksten zijn.2 De 

eerste drie landen staan samen in voor 90% van de Belgische bevoorrading. De overige 

landen omvatten onder meer Duitsland (grotendeels gas dat oorspronkelijk afkomstig is van 

Rusland) en UK (gas dat afkomstig is van Britse velden en Noorwegen).  

 

Tabel 3 Bevoorradingsgebieden/-volumes Belgische markt (2004) 

Import Gm³ % v/h totaal
waarvan

Nederland 7,7 39%
Noorwegen 7,2 37%
Algerije 2,9 15%
Andere 1,9 10%

Totaal 19,7 100%  
Bron : externe consultant, december 2005 

 

Het is niet de volledige import die in België geconsumeerd wordt. Een gedeelte wordt door 

de Belgische tegenpartij (importeur) aangekocht in België om het vervolgens weer te 

verkopen aan het buitenland.3 Het effectieve Belgische verbruik kan voor 2005 geschat 

worden op circa 17 Gm³. De kortetermijncontracten zijn slechts een zeer beperkt percentage 

van dit totale volume en zullen daarom verder niet uitvoerig behandeld worden. 

                                                 
2  Het is voorzien dat vanaf 2007 eveneens een aanzienlijke belevering vanuit Qatar gebeurt via de 
LNG-terminal te Zeebrugge. De bestemming van dit gas (binnenland/buitenland) is echter nog niet 
definitief bepaald en zal afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. 
3  Deze herverkoop wordt gedefinieerd als ‘export’ en bedraagt circa 3 Gm³. 
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3.2 DE TECHNISCHE LEVERINGSKOST (PRODUCTIEKOST EN 
TRANSPORTKOST) AAN DE GRENS 
 

5. Hoewel de verkoopprijs aan de grens bepaald wordt aan de hand van algemene 

indexen, zijn er steeds inherente technische kostprijsverschillen om de moleculen gas tot 

aan de grens te leveren. Deze verschillen uiteraard al naargelang de herkomst en de 

transportvorm van het gas (namelijk in gasvorm of vloeibare vorm). In essentie dient de 

volledige keten doorlopen te worden vanaf het winningsgebied tot de landsgrens om de 

kostprijs te bepalen. 

 

In dit hoofdstuk wordt voor elk oorsprongsgebied afzonderlijk weergegeven wat de algemene 

situatie is (status en politiek omtrent de nationale gasvoorraden), de feitelijke productiekost 

en tot slot de totale leveringskost (inclusief de transportkosten) naar de landsgrens van 

België in zowel $/MBTU4 (internationale vergelijkingsstandaard) als €/MWh5. 

 

Belangrijke componenten van de verkoopprijs aan de grens (in feite, het verschil tussen de 

werkelijke leveringskost voor de producent en de verkoopprijs aan de grens) zijn in deze 

analyse echter nog niet meegenomen.  Het betreft met name de winstmarges van de 

opererende productie- en transportmaatschappijen en de door het producerend land 

geheven royalties en vennootschapsbelasting, bovenop de feitelijk technische kosten van 

exploratie/productie en transport van het gas. Deze additionele prijsfactor wordt in het 

hoofdstuk 3.3, dat handelt over de werkelijke verkoopprijs (inclusief de marges), verder 

toegelicht. 

 

Het enige aspect dat in deze optiek in hoofdstuk 3.2 al belicht wordt, gezien de inherente 

band met het land van oorsprong, is de algemene verkoopprijspolitiek van de 

verkoopsmaatschappij(en) van het producerende land in kwestie. 

 

 

                                                 
4  MBTU : Million British Thermal Units. 
5 Als wisselkoers is het gemiddelde voor 2005 gebruikt. Als (vereenvoudigende) assumptie is de 
omrekening van de MBTU maatstaf als referentie gas met een energetische waarde van 41.9 
MJ/m³(n) genomen. 
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3.2.1 Noorwegen  
 

3.2.1.1 Algemene situatie en productie-/prijspolitiek 
 

6. De gasreserves worden op 3.700 Gm³ geraamd, wat voldoende is om gedurende 25 

jaar constant 120 Gm³ te produceren met vervolgens een neergaande fase van 10 jaar. De 

export zou moeten stijgen van 61 Gm³/jaar in 2002 (of 15 procent van het verbruik in EU-15) 

tot 100 Gm³/jaar in 2010 (waarvan 38 tot 44 Gm³ voor rekening van het Verenigd Koninkrijk 

vanaf 2007) en 110 Gm³/jaar in 2020. Noorwegen heeft het potentieel om zijn gasuitvoer 

aanzienlijk te verhogen tot de jaren 2010 en 2020. De export zou namelijk kunnen stijgen 

van ongeveer 65 Gm³ nu tot ongeveer 100 Gm³ in 2010 en circa 110 Gm³ in 2020.  Het 

grootste deel van de productietoename zal waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan nieuwe 

ontwikkelingen in de Noorse zee (+47 Gm³ tegen 2020), kleine velden in de Noordzee (+10 

Gm³) en Snøhvit in de Barentszee (+7 Gm³). 
 

Meer in detail kan gesteld worden dat in 2002 de velden in de Noordzee ongeveer 54 Gm³ 

produceerden, wat overeenstemt met 83% van de totale Noorse gasproductie. Het Troll-veld 

alleen produceerde 25 Gm³ (40%) en alle andere velden in de Noordzee produceerden 

samen 29 Gm³. Tegen 2020 zal de gasproductie op de Noordzee waarschijnlijk stijgen tot 

bijna 40 Gm³, maar zal haar aandeel in de totale Noorse gasproductie terugvallen tot iets 

meer dan 50 procent. Aangezien verwacht wordt dat het productiepeil van Troll en de andere 

grote en middelgrote velden constant zal blijven, zal de stijging grotendeels voor rekening 

van de kleinere satellietvelden komen. 
 

Tijdens de jaren tachtig en negentig werden aanzienlijke olie- en gasbronnen ontdekt voor de 

kust van Midden-Noorwegen (62 graden noorderbreedte). De velden van Haltenbanken 

(Aasgard, Heidrun, Midgard) bevinden zich ongeveer 200 km ten noordwesten van 

Trondheim en de reserves zijn gelijk verdeeld tussen olie en gas. Het grote veld van Ormen 

Lange (375 Gm³ reserves), ongeveer 200 km ten zuidoosten van Aasgard, is onder andere 

een niet-geassocieerd gasveld.  Dit veld moet een groot deel van de afnemende 

gasproductie in de UK ondervangen. 
 
In de Noorse zee werd de productie in 2000 gestart. Het aandeel van dit gebied in de totale 

Noorse gasproductie bedroeg 15 procent in 2002 en zou tot ongeveer 40 procent moeten 

stijgen tegen 2020.  Die productie zal ongeveer gelijk verdeeld zijn tussen de velden van 

Ormen Lange en Haltenbanken. De meeste velden in deze gebieden bevinden zich in zeer 
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diep water (meer dan 300 m) en alle pijpleidingen moeten de harde zeebodem van de 

Noorse geul en de fjorden bij de kust doorkruisen om aan land te kunnen worden verwerkt. 
 

Ontdekkingen in het gebied van Tromsoflaket, ongeveer 150 km ten noordwesten van 

Hammerfest, hebben vrijwel allemaal betrekking op niet-geassocieerd gas.  De grootste 

velden (Snøhvit, Askellad) worden in aanmerking genomen voor LNG-export. 
 
De dochterondernemingen van Statoil in de diverse landen (ook België) zijn verantwoordelijk 

voor de ondertekening van de contracten en de bepaling van de eindverkoopprijs 

(verkoopprijs aan de grens) van het gas. Statoil wenst dat, zowel voor de productie als voor 

het transport, de totale kosten, inclusief de marges (royalties), gedekt worden door de 

verkoopprijs, ongeacht of die op de spotprijs dan wel op een andere referentie gebaseerd is. 
 

3.2.1.2 Productiekost 

 
7. De beoogde productiekost in de Noordzee kan bepaald worden op basis van een 

onderzoek van de informatie van het “Norvegian Petroleum Directorate”. Dit levert de 

volgende conclusies op: 

 

Tabel 4 Locatieafhankelijke productiekost Noorwegen 

Locatie $/MBTU

Troll veld 0,8
Middelgrote velden 1,1-1,2
Kleine satellietvelden 1,3-1,4  

Bron : externe consultant, december 2005 

 

De productiekosten in de Noorse zee zijn vastgelegd op 1,3 $/MBTU, hoewel berekeningen, 

gebaseerd op gegevens die in de Norvegian Petroleum Directory gepubliceerd werden, 

eerder suggereren dat de productiekosten 1,6 $/MBTU bedragen voor Aasgard en 1,75 

$/MBTU voor Ormen Lange. De productiekost van Snøhvit werd op ongeveer 1,2 $/MBTU 

geraamd. 
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3.2.1.3 Transportkost 
 

8. De technische transportkost voor het gastransport van Noorwegen naar België wordt 

bepaald door de Troll-leiding (Zeepipe I) die toekomt aan de landsgrens in Zeebrugge. De 

indicatieve afstand is 1117 onderzeese kilometers, hetgeen overeenkomt met een kostprijs 

van 0,81 $/MBTU. 

 

Velden in de noordelijke Noordzee tussen de 60e en de 62e breedtegraad (Troll, Statfjord) 

hebben gemiddelde transportkosten naar het Europese vasteland van circa 0,8 $/MBTU. 

Voor de velden in de zuidelijke Noordzee is de transportkost circa 0,5 $/MBTU. 

 

3.2.1.4 Samenvattende tabel technische leveringskost Noorwegen6

 

9. De tabel hieronder vat de technische leveringskost van Noors gas aan België samen. 

 

Tabel 5 Technische leveringskost Noors gas aan België 

vanaf Troll
Middelgroot Satelliet Middelgroot Satelliet

Productie 0,80 1,15 1,35 1,15 1,35
Transport (technisch) 0,81 0,8 0,8 0,5 0,55

Totaal 1,61 1,95 2,15 1,65 1,90

Leveringskost aan België in $/MBTU 
Noordelijke Noordzee-velden Zuidelijke Noordzee-velden

 
 

vanaf Troll
Middelgroot Satelliet Middelgroot Satelliet

Productie 2,19 3,15 3,70 3,15 3,70
Transport (technisch) 2,22 2,19 2,19 1,37 1,51

Totaal 4,41 5,35 5,89 4,52 5,21

Noordelijke Noordzee-velden Zuidelijke Noordzee-velden
Leveringskost aan België in €/Mwh

 
Bron : Externe consultant, december 2005 

 

                                                 
6 Indien de LNG-terminal van Snøhvit als toevoerpunt gebruikt wordt, is de totale technische 
leveringskost 2,8 $/MBTU naar de LNG-terminal te Zeebrugge. 
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3.2.2 Algerije  
 

3.2.2.1 Algemene situatie en productie-/prijspolitiek 
 

10. De gasreserves worden geraamd op 5.800 Gm³, wat overeenstemt met 73 jaar in het 

huidige productietempo (80 Gm³/jaar). Via investeringen zou de export kunnen stijgen van 58 

Gm³ in 2003 tot 85 Gm³/jaar in 2010 en 120 Gm³/jaar in 2020. 

 

Afgezien van het gigantische gasveld van Hassi R’Mel, bevinden de meeste Algerijnse 

gasvelden zich in twee grote bekkens: het bekken van Reggan, ongeveer 600 km ten zuiden 

van Hassi R’Mel (in de regio’s Salah en Ahnet), en het bekken van Illizi (Fort Poglinac), dat 

zich in een grote boog uitstrekt van 100 tot 700 km ten zuidoosten van Hassi Messaoud, en 

ook de regio In Amenas omvat. Hassi R’Mel is niet alleen een belangrijk productiecentrum, 

maar ook een verzamelcentrum voor gas afkomstig van meer zuidelijk gelegen gebieden. 
Vrijwel alle velden bevinden zich in de Saharawoestijn, meer dan 600 km van de 

Middellandse Zeekust. Vele gasbekkens in Algerije produceren extreem hoge 

condensaatvolumes. De velden hebben een vrij lage poreusheid maar een hoge 

permeabiliteit. Het non-hydrocarbon gasgehalte is vrij laag, maar de afname is in verhouding 

aanzienlijk omwille van het gehalte aan zwaardere koolwaterstoffen in de gasstroom.   
 

Sonatrach geeft voorrang aan de langlopende TOP-contracten met een basisprijs die 

geïndexeerd is op basis van de petroleumprijs.7 Opvallend zijn de evolutie naar prijzen die 

gedifferentieerd zijn volgens de eindafnemer en de oprichting van gemengde 

commercialiseringsdochters met de invoerders. Het commercieel beleid van Sonatrach zou 

daarom niet van aard zijn om te leiden tot een verlaging van de verkoopprijs aan de grens 

voor de EU. De besprekingen tussen Algerije en de Europese Commissie over de 

bestemmingsclausule zijn nog steeds aan de gang. 
 

3.2.2.2 Productiekost 
 

11. Een groot deel van het in Zuid-Algerije geproduceerde gas wordt opnieuw in het veld 

van het noordelijk gelegen Hassi R’Mel gebracht om de recuperatie van condensaat te 

optimaliseren.  Hassi R’Mel biedt een verzamelpunt en daarom wordt gas van andere velden 

via een pijpleiding naar Hassi R’Mel gevoerd voor verwerking, herinjectie of transport naar de 

                                                 
7  TOP : Take or Pay. 
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kust. De toekomstige productiekosten voor het Algerijnse aardgas kunnen geraamd worden 

op8: 
 0,3 tot 0,4 $/MBTU voor het super-giant veld van Hassi R’Mel; 

 ongeveer 0,5 en 0,6 $/MBTU voor de velden in Hassi Messaoud, In Amenas en In 

Salah. 

 

Alle exportroutes beginnen in Hassi R’Mel. Om het gas van In Amenas naar Hassi R’Mel 

(960 km) te transporteren, moet ongeveer 0,35 $/MBTU worden toegevoegd aan de totale 

kosten. Om het gas van In Salah naar Hassi R’Mel (520 km) te transporteren, moet ongeveer 

0,20 $/MBTU worden toegevoegd.  
 

Daarom kan over de beoogde periode een gewogen gemiddelde kostprijs van 0,55 $/MBTU 

worden vooropgesteld voor het gas dat vanuit Hassi R'Mel wordt getransporteerd. 

 

3.2.2.3 Transportkost 
 

12. Momenteel voert Algerije gas uit via zijn LNG-installaties in Arzew en Skikda 

(gecombineerde capaciteit: 30 Gm³). Het is via deze LNG-terminals dat de bevoorrading van 

de Belgische markt verzorgd wordt. 
 

Het transport van het hoofdgasveld van Hassi R’Mel naar Arzew (511 km) of Skida (573 km) 

kost ongeveer 0,21-0,23 $/MBTU. Gelet op de grote LNG-capaciteit van Algerije werden de 

marginale liquefactiekosten op lange termijn op 0,8 $/MBTU geraamd. Verder is het de 

maritieme afstand tot Zeebrugge en de transportkost voor de LNG-tanker die de totaalprijs 

voor het transport bepalen. Samenvattend kan het volgende gesteld worden: 

  

Tabel 6 Samenstelling kost transportketen vloeibaar gas Algerije 

Transportkost aan België in $/MBTU 
vanaf

Transportkost per tanker kost LNG keten Totaal

Skikda 0,34 1,49 1,83
Arzew 0,38 1,53 1,91  

Bron : Externe consultant, december 2005 

 

                                                 
8  Bij die kosten zijn ontwikkelingskosten, herinjectie, gasbehandeling en valorisatie van vloeistoffen 
inbegrepen. 

17/133 



3.2.2.4 Samenvattende tabel technische leveringskost Algerije 
 

13. De tabel hieronder vat de technische leveringskost van Algerijns gas aan België 

samen. 

 

Tabel 7 Technische leveringskost Algerijns gas aan België 

Leveringskost aan België
omvat $/MBTU

Productie + transp. naar Hassi R’Mel 0,55
Pijpleiding (Hassi R’Mel naar Arzew of Skikda) 0,22
Vloeibaar maken 0,80
LNG transport 0,34
Hervergassing 0,35

Totaal 2,26  
 

Leveringskost aan België
omvat €/Mwh

Productie + transp. naar Hassi R’Mel 1,51
Pijpleiding (Hassi R’Mel naar Arzew of Skikda) 0,60
Vloeibaar maken 2,19
LNG transport 0,93
Hervergassing 0,96

Totaal 6,20  
Bron : Externe consultant, december 2005 
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3.2.3 Nederland  
 

3.2.3.1 Algemene situatie en productie-/prijspolitiek 
 

14. De reserves bedragen 1700 tot 2100 Gm³.  De penetratiegraad van het gas is hoog in 

Nederland: het huishoudelijk verbruik is hoger dan de export. De export (Duitsland, België, 

Frankrijk, Italië en nu ook het Verenigd Koninkrijk) zou zich op 40 Gm³/jaar moeten 

handhaven tot 2010, om vervolgens af te nemen tot 2 Gm³/jaar in 2020. 
 

Eén van de bijzondere kenmerken van de langlopende contracten van Gasunie ten opzichte 

van de andere producenten is de grotere leveringsflexibiliteit. Specifiek voor de Belgische 

context betekent dit dat een inlandse kost uitgespaard wordt, namelijk de kostprijs voor 

tussentijdse opslag van het betrokken laag calorisch gas, dat voornamelijk in het centrale en 

noordelijke deel van België gebruikt wordt (zie hoofdstuk 5 voor details in verband met 

opslagmogelijkheden in België). De flexibiliteit in dit contract biedt met andere woorden een 

“virtuele” opslag van het gas welke uiteraard gereflecteerd wordt in de prijs van het gas aan 

de grens (zie hoofdstuk 3.3). 

 

Betekenisvol voor de algemene situatie van Nederland als producerend en exporterend land, 

is bovendien dat Gasunie een contract met Gazprom heeft gesloten voor 4 Gm³/jaar en dat 

dit gas kan worden opgeslagen in oude velden. De gasimport zou moeten stijgen van 10 

Gm³/jaar in 2002 tot 34 Gm³/jaar in 2020 (vanuit Noorwegen/Rusland). Een nieuwe BBL-

gaspijpleiding die Nederland met Groot-Brittannië verbindt, met een begincapaciteit van 16 

Gm³/jaar, zal Interconnector aanvullen (20 Gm³ in forward flow en nu 16,5 en later 24 

Gm³/jaar in reverse Flow), en zal een alternatief vormen voor deze laatste. 
 

Uit literatuur over dit punt kan worden afgeleid dat Nederland zijn productie over de beoogde 

periode niet zal opvoeren, maar ze eerder constant zal houden op een peil van ongeveer 72 

Gm³/jaar. Eén derde van die productie (24 Gm³/jaar) zal zoals voorheen geproduceerd 

worden in het giant-veld van Groningen, twee derden (48 Gm³) zal geproduceerd worden in 

kleine velden, zowel onshore als offshore.   
 

3.2.3.2 Productiekost 
 

15. Volgens bronnen uit de sector en onderzoek van diverse deskundigen, kan de 

productiekost in Nederland als volgt worden geraamd: 0,2 $/MBTU voor het giant-veld van 
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Groningen, 0,9 $/MBTU voor kleine onshore-velden en 1,4 $/MBTU voor kleine off-shore 

velden. 

 

3.2.3.3 Transportkost 
 

16. Om het Nederlandse gas naar de grens te brengen, moet ongeveer 0,1 $/MBTU 

worden toegevoegd aan de productiekast van onshore-gas en ongeveer 0,25 $/MBTU aan 

die van offshore-gas. 

 

3.2.3.4 Samenvattende tabel technische leveringskost Nederland 
 

17. De tabel hieronder vat de technische leveringskost van Nederlands gas aan België 

samen. 

 

Tabel 8 Technische leveringskost Nederlands gas aan België 

Leveringskost aan België in $/MBTU Main field
vanaf Groeningen onshore offshore

Productie 0,20 0,90 1,40
Transport (technisch) 0,10 0,10 0,25

Totaal 0,30 1,00 1,65
Gewogen gemiddelde

Other fields

range 0,75 - 1,25  
 

Leveringskost aan België in €/MWh Main field
vanaf Groeningen onshore offshore

Productie 0,55 2,47 3,84
Transport (technisch) 0,27 0,27 0,69

Totaal 0,82 2,74 4,52
Gewogen gemiddelde range 2,0 - 3,5

Other fields

 
Bron : Externe consultant, december 2005 
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3.2.4 Interpretatie technische leveringskost België binnen Europese 
(internationale) context 
 

18. Er kan formeel gesteld worden dat Nederland de laagste economische 

leveringskosten biedt: minder dan 1,25 $/MBTU (ongeveer 3,5 €/MWh).  

 

In tweede instantie volgen pijpleidinggas uit Noorwegen, Libië, Algerije en Rusland (uit het 

Wolga-/Oeralgebied) en gas uit Groot-Brittannië, die een economische leveringskost aan de 

EU-grens van meer dan 1,25 $/MBTU, maar veel minder dan 2 $/MBTU (ongeveer 5,5 

€/MWh) hebben (circa 5,5 €/MWh).9 Specifiek voor België moet deze vaststelling echter 

genuanceerd worden: het transport vanaf de grens van de EU naar België impliceert - 

naargelang het oorsprongsgebied - al dan niet een duidelijke meerkost. Indicatief kan 

meegedeeld worden dat de leveringen van gas aan de Duitse grens (al naargelang het 

oorsprongsgebied van het gas en de wijze van transport) variëren van 1,6 tot 2,9 $/MBTU 

(range 4,5 - 8 €/MWh).10

 

De ondergrens van 1,6 à 1,9 $/MBTU (range 4,5 - 5,2 €/MWh) is in deze indicatief voor de 

belevering van de Belgische markt vanuit Noorwegen. Voor wat betreft het LNG afkomstig uit 

Algerije is de economische leveringskost ongeveer 2,3 $/MBTU (circa 6,3 €/MWh) wat zich 

eerder in het midden van het spectrum bevindt. 

 

De totale technische leveringskost voor Russisch gas (uit de verder gelegen Nadym-Pur-Raz 

regio) ligt in ieder geval hoger dan 2.3 $/MBTU (6,3 €/MWh), zoals dit ook het geval is voor 

gas uit het Midden-Oosten (Qatar, Iran, UEA, Oman, Yemen) en zogenaamd “Atlantic LNG” 

uit Nigeria en Midden- en Centraal-Amerika. 

 

Het gros van de contracten in de aanvoerportefeuille kan dus vanuit kostenoptiek niet als 

suboptimaal beschouwd worden: in vergelijking met de andere oorsprongsgebieden wordt de 

Belgische markt bevoorraad uit nabije en grote (schaalvoordelen) winningsgebieden. Ook de 

nodige diversificatie is aanwezig. 

 
 

                                                 
9  De afstand van de grenzen van de EU-15 naar België verschillen echter sterk. 
10 Gezien de toeleveringsgebieden voor de Duitse markt meer divers zijn dan voor België, is Duitsland 
als vergelijkingspunt genomen in de analyse. 
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3.3 DE AANKOOPPRIJS AAN DE GRENS 
 

3.3.1 Relatieve belang van de aankoopprijs van de molecule in de eindprijs 
 

19. Het relatieve belang van de aankoopprijs aan de grens in verhouding tot de finale 

prijs voor de verbruiker is groot. De prijs aan de grens vormt zowel voor de kleine als de 

grote industriële verbruiker een aanzienlijk gedeelte van de totale prijs. Het betreft een 

aandeel van 40% tot zelfs 90% van de finale prijs. Voor een residentiële verwarmingsklant is 

dit aandeel op circa 40 à 50% berekend. De prijs aan de grens is dus de belangrijkste 

determinant van de eindprijs voor de verbruiker. 

 

3.3.2 Definitie en evolutie van de aankoopprijs aan de grens (G) 
 

20. De indicator die de aankoopprijs aan de Belgische grens voorstelt, is de zogenaamde 

“G-parameter” (G) zoals deze gedefinieerd is door het Controlecomité voor Elektriciteit en 

Gas (CCEG). De berekening van de parameter G is gebaseerd op diverse parameters, 

zijnde P1 en F (FTR, FFI).11

 

De parameter P1 is functie van de proportionele prijzen van de verschillende langetermijn–

contracten gewogen volgens de jaarlijkse gecontracteerde volumes. Het is tevens het enige 

bestanddeel van de parameter G dat nog op maandelijkse basis kan schommelen. De 

andere parameters werden door het CCEG berekend op basis van de ingeschatte kosten. 

Deze parameters blijven in principe onveranderd in de toekomst op uitzondering van de 

aanpassing aan de index van de consumptieprijzen waarvan jaarlijks een 

kostenvermindering van 2% wordt afgetrokken (m.a.w. een indexering op basis van RPI - 

2%). 

 

                                                 
11  De parameter FTR vertegenwoordigt het bedrag in EUR/MWh van de kosten verbonden aan de 
regelmatige bevoorrading in gas van de Belgische markt.  Onder regelmatige bevoorrading moet 
verstaan worden vaste bevoorrading, dit wil zeggen aardgasinvoer die gebeurt onafhankelijk van het 
verbruiksniveau van de Belgische binnenlandse markt.  De kosten voor het gebruik van de terminal 
van Zeebrugge zijn inbegrepen in deze parameter.  Voor het bepalen van de parameter G beschouwt 
men dus de terminal van Zeebrugge als zijnde gesitueerd buiten het Belgisch grondgebied.  De 
parameter FFI vertegenwoordigt het bedrag in EUR/MWh van de zogenaamd “onregelmatige” 
bevoorrading, en bestemd voor industriële klanten.  Deze gasinvoer wordt inregelmatig genoemd 
omdat ze afhangt van de vraag van de industriële klanten.  Deze gasinvoer vraagt dus om 
zogenaamde kosten voor flexibiliteit, we noemen met name de kosten verbonden aan de invoer die 
gebeurde in uitvoering van de tweede en derde schijf van het contract dat de historische operator aan 
Gasunie bond.  Het gaat om operationele schijven, vandaar dat de ermee verbonden kosten kosten 
voor flexibiliteit worden genoemd. 
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De door het CCEG bepaalde formule voor parameter P1 is: 

 
                  ACQGn                    ACQNSIn                    ACQNSIIn                    ACQALGn
P1 = (PG  x             ) + (PNSIn  x               ) + (PNSIIn  x                ) + (PALGn x                ) 
                  ACQTn                    ACQTn                       ACQTn                        ACQTn
 

De relevante langetermijncontracten (tevens de interpretatie van de underscripts in 

bovenstaande formule voor de P1) omvatten het contract met Algerije (Sonatrach contract), 

Nederland (Gasunie) en Noorwegen (Northsea I en II) die gewogen worden volgens de 

respectievelijke hoeveelheden (ACQ: Annual Quantities) van die contracten. 

 

21. De evolutie van de prijzen in de contracten (PG, PNSIn, PNSIIn PALGn) is voornamelijk 

functie van meerdere indexen waaronder een index voor zware stookolie (HFO of Heavy 

Fuel Oil), diesel (GOL of Gasoil) en ruwe olie (Brent). Er bestaat een timelag van 3 maanden 

tussen de evolutie van de index zelf en het effect dat ze sorteren op de G. Daar steeds met 

het gemiddelde van meerdere maandelijkse indexwaarden gewerkt wordt, is de timelag voor 

een stijging/daling van de G typisch 6 tot 9 maanden (afhankelijk van het concrete contract). 

 

Het is duidelijk dat noch de producenten van aardgas, noch (de importeurs van) de 

consumerende landen een rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen op de evolutie van deze 

indexen. Deze zijn echter de directe determinant van de aankoopprijs aan de grens door de 

specifieke berekeningswijze van de kostprijs van de molecule in de bevoorradingscontracten. 

De evolutie van deze internationale indexen wordt in de verdere bespreking dan ook als een 

exogeen gegeven beschouwd daar dit effect enkel gemilderd kan worden indien de 

desbetreffende indexatieclausules in de contracten aangepast worden. Gezien deze 

indexaties de directe determinant van de aankoopprijs aan de grens zijn, kan niettemin de 

vraag gesteld worden of de wijze van indexatie niet herzien moet/kan worden. 
 

Teneinde het recente niveau van de G (circa 20 €/MWh) in perspectief te plaatsen wordt in 

onderstaande grafiek de historische evolutie weergegeven sinds 2003. Zowel in 2003 als 

2004 situeert de importprijs zich in de nauwe tunnel tussen 12 en 14 €/MWh. Vanaf juni 2004 

is er echter continue stijging van de G zichtbaar: de parameter steeg van 11,67 €/MWh naar 

13,39 €/MWh in december 2004 tot 20,05 €/MWh in december 2005. Op jaarbasis is de G 

dus met circa 50% gestegen in 2005. 
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Figuur 5 Evolutie van de parameter G (2003-2005) 

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

jan
ua

ri

maa
rt

mei jul
i

se
pte

mbe
r

no
ve

mbe
r

jan
ua

ri

maa
rt

mei jul
i

se
pte

mbe
r

no
ve

mbe
r

jan
ua

ri

maa
rt

mei jul
i

se
pte

mbe
r

no
ve

mbe
r

G (EUR/MWh)
 

Bron : CREG (www.creg.be) 

 

In absolute grootteorde is eveneens de groothandelsprijs aan de grens voor het gas uit 

Noorwegen en Algerije objectief vast te stellen.12 Een vergelijkbare vaststelling kan gemaakt 

worden voor de deelcontracten (zie onderstaande figuur).13 Waar deze in 2004 nog 

evolueerden volgens een relatief stabiel patroon, is de evolutie in 2005 gekend door een 

scherpe stijging met een timelag van circa 6 maanden ten opzichte van de wereldprijs voor 

olie. 

 

                                                 
12  Voor het contract met Nederland zijn vergelijkbare gegevens niet beschikbaar, enkel 
benaderende jaargemiddelden. 
13  De berekening van de procentuele evolutie is gebeurd op basis van de maandelijkse 
wisselkoers $/€ en de prijzen betaald op de groothandelsmarkt. 
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Figuur 6 Procentuele evolutie grensprijzen contract Algerije/Noorwegen ten opzichte van prijs 
ruwe olie in € (2004-2005) 
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Bron : Externe consultant, december 2005 

 

In absolute termen is duidelijk dat er een alignering is van de aankoopprijzen van het gas 

aan de grens (ongeacht het oorsprongsgebied). De prijsspanning tussen de hoogste 

(Nederland/Duitsland) en de laagste (Noorwegen/Algerije/Rusland14) is relatief beperkt tot 5 

à 10%. Gezien het grote relatieve belang van de aankoopprijs van de gasmolecule in de 

eindprijs van de verbruiker is de rol van de invoerder belangrijk en is een revisie van de 

oorsprongsgebieden van het gas bestemd voor de Belgische markt, een mogelijke piste om 

de totaalprijs te drukken. 

 

Uit de grootteorde van de aankoopprijs aan de grens is ook duidelijk dat een significante 

marge door de vervoerende en producerende maatschappijen en productielanden genomen 

wordt boven de technische kosten voor de winning en het vervoer van het gas. 

 

                                                 
14  Qatar, dat vanaf 2007 circa 2 Gm³ zal leveren aan de Belgische markt, heeft vergelijkbare 
absolute indicatieve verkoopprijs als deze drie. 
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3.3.3 Interpretatie aankoopprijs G ten opzichte van de technische leveringskost 
 

22. De kostenanalyse van de exporteur/producent (Hoofdstuk 3.2) en zijn verkoopprijs 

aan de grens (Hoofdstuk 3.3) maakt duidelijk dat voor België verhoudingen gelden voor de 

aankoopprijs ten opzichte van de technische leveringskost die variëren van 2 tot 4,5 voor 

2004 (zie onderstaande tabel).15

 

Tabel 9 Verhouding aankoopprijs/leveringskost België (2004-2005) 

Ratio aankoopprijs/technische leveringskost (voor België)
Noorwegen Algerije Nederland Andere

2004 2,6 2,0 4,3 2,8
2005 3,7 2,6 5,5 3,5  

Bron : Externe consultant, december 2005 

 

In 2005 lopen deze ratio’s nog verder op daar de technische productie- en transportkosten 

als stabiel verondersteld kunnen worden. Gemiddeld genomen is de aankoopprijs in 2005 

meer dan vier maal zo hoog als de technische leveringskost, hetgeen een gemiddelde 

gecombineerde marge impliceert voor de betrokken maatschappijen en het producerende 

land, de producerende onderneming en de operator van het transportsysteem tot aan de 

grens van circa 300% boven de kosten of drie vierde van de verkoopprijs aan de grens. 

 

De lagere prijs/kost-verhouding voor Algerije en de andere landen (vnl. Duitsland, Rusland 

en UK) is te wijten aan de relatief hogere kostprijs om het gas aan de Belgische grens te 

beleveren en dit omwille van de grotere afstand of de duurdere transportvorm (LNG-

behandeling). Verhoudingsgewijs is ook duidelijk dat het Nederlandse gas het duurste is 

indien louter de productie- en transportkost in rekening gebracht wordt. In hoofdstuk 3.2.3.1 

is er echter al op gewezen dat de “virtuele” opslag, die geboden wordt door de inherente 

flexibiliteit in het Nederlandse contract, eveneens in deze verkoopprijs verrekend is. 

 

Voor de absolute evolutie van de prijzen aan de Belgische grens (G) is de Brent-index de 

voornaamste determinant aangezien de andere indexen (HFO en GOL) zelf in sterke mate 

gecorreleerd zijn met de evolutie van de Brent. Zodoende kan de procentuele impact op de 

G berekend worden voor diverse scenario’s omtrent de olieprijs op de wereldmarkt.  

 

                                                 
15  Het betreft verhoudingen voor kosten/prijzen 2004 en 2005 op basis van volumes 2004. 
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In onderstaande figuur wordt weergegeven wat de mogelijke evolutie is van de G parameter 

in diverse toekomstscenario’s voor wat betreft de olieprijzen (Brent) in 2006. In het 

basisscenario met een stabiele prijs voor de korf met olieproducten wordt uitgegaan van een 

stabiele prijs voor de Brentolie.16

 

Belangrijk om vast te stellen is dat zelfs bij een significante daling van de prijs van de Brent-

olie (niveau 40 $/bbl), de eenheidsprijs van gas aan de grens in 2006 niet onder 18 €/MWh 

daalt. Het verloop, zoals geschat door SYNERGRID (voorheen FIGAS) gaat uit van een 

stijging naar een niveau van 23,50 €/MWh in december 2006. Dit betekent een toename van 

17,5% op jaarbasis voor 2006. Ten opzichte van december 2004 is de geprojecteerde prijs 

per einde 2006 dit nagenoeg een verdubbeling. 

 

Figuur 7 Analyse mogelijke evolutie van de G (2006) 
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Bron : CREG 
 

                                                 
16  Het basisscenario is gebaseerd op een prijs voor Brentolie van 50 $/bbl (de exacte evolutie is 
49,36 $/bbl naar 50,85 $/bbl). 
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3.3.4 Interpretatie aankoopprijs G binnen de Europese (internationale) context 
 

23. De aankoopprijzen aan de grens voor de directe buurlanden van België zijn van een 

vergelijkbaar niveau behalve UK en in mindere mate Nederland die als producerende landen 

in ruime (UK: 90%) of beperkte mate (NL: 40%) aan zelfbevoorrading doen. Zowel in 2004 

als 2005 zit België in de middenmoot. 

 

Illustratief is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de verkoopprijs/kost-

verhoudingen voor de directe buurlanden. 

 

Tabel 10 Verhouding verkoopprijs/leveringskostprijs België en buurlanden (2004-2005) 17

 

Ratio verkooprijs/
techn. leveringskost België Duitsland Frankrijk Nederland UK

2004 3,0 2,4 2,3 4,0 2,6
2005 3,9 3,1 3,0 5,3 3,2

2005/2004 31,2% 31,5% 30,0% 31,7% 23,8%  
Bron : Externe consultant, december 2005 

 

De verhouding verkoopprijs op leveringskostprijs is hoger in België dan in de andere landen, 

met uitzondering van Nederland. Dit is toe te schrijven aan de geografische positie van 

België ten opzichte van de oorsprongsgebieden die de directe buurlanden bevoorraden.  
 

De samenstelling van de portefeuille van Duitsland is georiënteerd op Nederland en 

Noorwegen (zoals België en tegen vergelijkbare technische leveringskosten) maar 

voornamelijk op Rusland welke een hogere technische leveringskost impliceert (schatting 

2,66 $/MBTU), hetgeen de leveringskosten verhoogt en de verhouding prijs/kost drukt. 

Frankrijk bevindt zich in een analoge situatie die enigszins gemilderd wordt door de 

beperktere afhankelijkheid van Rusland ten voordele van LNG-landen zoals Algerije en 

Nigeria. Gelet op de in verhouding lage productiekosten van het Nederlandse gas is de 

verhouding prijs/kosten het hoogst in Nederland. 
 

Met de toepassing van de prijzen voor 2005 op de volumes van 2004 verandert de situatie 

niet, uitgezonderd voor Groot-Brittannië, waar de verkoopprijs minder fors gestegen is 18 dan 

op het vasteland. Voor de andere buurlanden (Frankrijk, Duitsland en zelfs producent 
                                                 
17  Het betreft gemiddelde prijzen voor 2004 en 2005. 
18  De referentieprijs is bepaald op basis van gegevens van NBP in de UK. 
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Nederland) is een vergelijkbare stijging van de verhouding te zien. Aangezien de kosten voor 

de productie en het vervoer niet sterk verschillen tussen beide jaren, kan besloten worden 

dat het effect van de stijgende gasverkoopprijzen aan de grens gelijkaardig is. Dezelfde 

conclusie kan getrokken worden voor de index van gemiddelde jaarprijzen in onderstaande 

tabel . 
 

Tabel 11 Verhouding aankooprijs België en directe buurlanden (2004-2005; index 100: België 
2004) 

Gemiddelde prijs België Duitsland Frankrijk Nederland UK

2004 100% 97% 99% 101% 103%
2005 131% 127% 129% 133% 127%

2005/2004 31,3% 31,7% 29,8% 31,9% 23,5%
Bron : Externe consultant, december 2005 
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4 HET VERVOER VAN AARDGAS 
 

4.1 TARIEFSYSTEEM TOEGEPAST IN BELGIE 
 
24. FLUXYS is eigenaar en exploitant van de gaspijpleidingen die aangewend worden om de 

Belgische markt te bevoorraden (het betreft de activiteit « overbrenging »). Met de 

inwerkingtreding van de wet van 1 juni 2005 zou de maatschappij binnenkort over een 

wettelijk monopolie moeten beschikken voor het vervoersnetbeheer. De tarieven voor het 

gebruik van het net worden wettelijk geregeld en jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 

CREG.  

 

Zoals steeds vaker het geval is in Europa, is het tariefsysteem van het type ‘entry-exit’, 

waarbij het tarief van de ingangscapaciteit wordt samengeteld met het tarief van de 

herleveringscapaciteit. Aangezien de tarieven voor de diverse in- en uitgangspunten 

momenteel identiek zijn, gelijkt deze tarifering op een ‘postzegeltarifering’, wat 

gerechtvaardigd wordt door het feit dat de afstanden in verhouding klein zijn in België. 

 

De tarieven voor overbrenging bevatten twee elementen: een ‘capacity’ element, uitgedrukt 

in €/m³(n)/u/jaar en een ‘commodity’ element, dat overeenstemt met 0,2 procent van de 

daadwerkelijk getransporteerde energie, gevaloriseerd op basis van de gasprijs op de hub 

van Zeebrugge. Deze splitsing geldt voor het tarief van de hogedrukcapaciteit (HD) en het 

tarief van de middendrukcapaciteit (MD) wanneer de route van de netgebruiker zowel het net 

van de hoofdleidingen (maximaal toelaatbare bedrijfsdruk ≥ 65 bar) als dat van de 

secundaire leidingen (maximaal toelaatbare bedrijfsdruk < 65 bar) gebruikt.  

 

Hoewel de standaard looptijd van de vervoerscontracten één jaar is, kunnen contracten met 

een kortere looptijd (maand- en weekcontracten) worden gesloten. 
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Tabel 12 Tarief van de overbrengingsdiensten van FLUXYS voor 2006 

Van toepassing 
vanaf ° Ingang Herlevering

Ingang (Entry)
Vaste capaciteit 7,6 €/m³(n)/u/jaar
Voorwaardelijke capaciteit 6,8 €/m³(n)/u/jaar
Onderbreekbare capaciteit 4,6 €/m³(n)/u/jaar
Onderbreekbare operationele capaciteit 4,6 €/m³(n)/u/jaar

Herlevering (Exit)
HD

Vaste SLP-capaciteit 22,2 €/m³(n)/u/jaar
Vaste niet-SLP-capaciteit 22,2 €/m³(n)/u/jaar
Injectiecapaciteit Loenhout (jaarlijks) 17,8 €/m³(n)/u/jaar
Onderbreekbare injectiecapaciteit Loenhout (jaarlijks) 10,7 €/m³(n)/u/jaar
Onderbreekbare capaciteit 13,3 €/m³(n)/u/jaar
Capaciteit switch H-/L-gas 1/04/2006 24,2 €/m³(n)/u/jaar
Voorwaardelijke capaciteit HUB 1/06/2006 16,0 €/m³(n)/u/jaar
Capaciteit NDM 27,7 €/m³(n)/u/jaar
MBT 1e schijf 1/04/2006 18,9 €/m³(n)/u/jaar
MBT 2e schijf 1/04/2006 15,5 €/m³(n)/u/jaar
MBT 3e schijf 1/04/2006 12,2 €/m³(n)/u/jaar
MBT 4e schijf 1/04/2006 8,9 €/m³(n)/u/jaar
Voorwaardelijke capaciteit 20,0 €/m³(n)/u/jaar
Connection Agreement fee* 1/04/2006 0,10 €/m³(n)/u/jaar

MD
Vaste SLP-capaciteit 10,5 €/m³(n)/u/jaar
Vaste niet-SLP-capaciteit 10,5 €/m³(n)/u/jaar
Onderbreekbare capaciteit 6,3 €/m³(n)/u/jaar
Voorwaardelijke capaciteit 9,4 €/m³(n)/u/jaar

Flexibiliteit
Rate Flexibility

Complementaire RF 12,9 €/m³(n)/u/jaar

CIT
Complementaire CIT SLP 2,3 €/m³(n)/jaar
Complementaire CIT niet-SLP 2,3 €/m³(n)/jaar

DIT
Complementaire DIT 4,9 €/m³(n)/jaar

Odorisatie
Variabel 0,83 € / 1000 m³(n)

Dedicated PRS 7,1 €/m³(n)/u/jaar

Mengstation H-gas in L-gas
Vast 12,2 €/m³(n)/u/jaar
Variabel 18,3 €/1000 m³(n)
Bijkomende opstart 12.000 €/opstart
Verlenging operationele periode in maart 47.300 €/jaar

Aansluiting 2.000 €/aansluiting

Afkoppeling 2.000 €/afkoppeling

Capaciteitsopheffing 5.000 €/opheffing

Overdracht van capaciteit en/of flexibiliteit
Overdracht** 1/04/2006 200 €/transactie

Inschrijving voor het elektronisch systeem voor automatische reservatie NWC + 2M 1.000 €/jaar

OVERBRENGING TARIEF 2006

 
 
° Indien datum verschillend van 01/01/2006 
* Een forfaitair bedrag van 1000 €/jaar is van toepassing voor alle onderschreven capaciteiten kleiner dan 10.000 m³(n)/u 
** Het bedrag is betaalbaar door elk van beide partijen 
 

31/133 



Seizoensgebonden tarief *** = dagelijkse tarief voor de capaciteit in kwestie, vermenigvuldigd met coëfficiënt die verschilt van maand 
(capaciteitselement) tot maand (zie onderstaande tabel) en vermenigvuldigd met het aantal dagen per maand

Januari Februari Maart April Mei Juni
4,2 4,2 2,4 1,8 1,1 1,1
Juli Augustus September Oktober November December
1,1 1,1 1,2 1,2 2,4 3,6

Kortetermijntarief *** = dagelijkse tarief voor de capaciteit in kwestie, vermenigvuldigd met coëfficiënt die verschilt van maand 
(capaciteitselement) tot maand (zie bovenstaande tabel) en vermenigvuldigd met een factor 1,2 en vermenigvuldigd 

met het aantal dagen per maand
+ commodity fee 0,2% aan het herleveringspunt  

 
*** Enkel van toepassing voor het herleveringstarief 
 

Bron : CREG 

 
 
4.2 VERGELIJKING VAN DE VERVOERSTARIEVEN IN BELGIË MET 
DE BUURLANDEN 
 
25. In deze vergelijking zijn de vervoerstarieven van negen vervoersondernemingen 

onderzocht: FLUXYS in België, GRTgaz/GDF in Frankrijk, Wingas, RWE, VNG, 

E.ON/Ruhrgas en BEB in Duitsland, Transco in Groot-Brittannië en GTS/Gasunie in 

Nederland.   
 

Aangezien de door de diverse operatoren toegepaste tariefstructuren soms zeer sterk van 

elkaar verschillen, is het belangrijk de resultaten van de vergelijking met een zekere 

terughoudendheid te analyseren.   
  

Uit de vergelijking van 30 specifieke gevallen in functie van het jaarverbruik, de 

belastingsfactor en de overbrengingsafstand van het gas op het HD- en MD-net, kan het 

volgende afgeleid worden: 

- FLUXYS is goed gepositioneerd voor lange afstanden (200 km - HD-net), waar de 

maatschappij in het algemeen de meest competitieve operator is na GTS en 

Transco19; 

- de enige twee bestudeerde gevallen waarbij FLUXYS in totaal de minst dure operator 

is, zijn de middelgrote industriële klanten (10 Mm³/jaar) met een belastingsfactor van 

5000 u/jaar en een parcours van 200 km op het HD-net en 5-km of 30-km op het MD-

net; 

- voor lagere belastingsfactoren (2500 u/jaar) blijft FLUXYS de op één na goedkoopste 

operator na Transco; 

                                                 
19 Dit resultaat dient evenwel genuanceerd te worden gezien op het Fluxys netwerk afstanden van 200 
km tussen entry en exit vrij zeldzaam zijn. 
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- nog steeds over een afstand van 200 km op het HD-net is FLUXYS iets duurder dan 

Transco en GTS voor de kleine industriële klanten (1 Mm³/jaar); bij de zeer grote 

industriële klanten (100 Mm³/jaar) staat FLUXYS op de tweede plaats, na GTS, voor 

hoge belastingsfactoren, en op de derde plaats, na Transco en GTS, voor lage 

belastingsfactoren; 

- wat de kleine afstanden (50 km) op het HD-net betreft, is FLUXYS nog vrij gunstig 

gepositioneerd. Operatoren met een tarifering gebaseerd op de afstand (Wingas, 

RWE, VNG) hebben evenwel veel lagere tarieven, vooral indien ook korte afstanden 

op het MD-net gebruikt worden. Ook GTS en Transco passen in de meeste gevallen 

lagere tarieven toe dan FLUXYS.   
 

26. De volgende twee grafieken geven het rekenkundig gemiddelde van de tarieven per 

operator voor de 30 bestudeerde gevallen.  Met een index 100 voor het gemiddelde tarief 

van FLUXYS is het gemiddelde tarief van GTS 11 procent lager, dat van Transco 6 procent, 

en dat van Wingas 2 procent.  Het gemiddelde tarief van VNG daarentegen is 8 procent 

hoger, dat van RWE 14 procent, dat van BEB 36 procent, dat van GRTgaz 58 procent en dat 

van E.ON 142 procent. 

 

Figuur 8 Vergelijking van de gemiddelde overbrengingstarieven 
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Bron : Externe consultant, december 2005 
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In mei 2005 vergeleek de consultant Arthur D. Little de overbrengingstarieven van de West-

Europese gasvervoersondernemingen20. De studie concludeert tevens dat de overbrengings-

tarieven van de NV FLUXYS tot de laagste in Europa behoren.   
 

Figuur 9 Vergelijking van de gemiddelde overbrengingstarieven voor de West-Europese landen 

 
Bron : Arthur D. Little 

 

Als besluit kan men stellen dat de tarieven van FLUXYS momenteel tot de meest 

competitieve behoren, hoewel zij niet de laagste zijn. 

 
 

4.3 EVOLUTIE VAN DE VERVOERSTARIEVEN IN BELGIE SINDS DE 
LIBERALISERING 
 
27. Tussen 2002, het jaar waarin de overbrengingstarieven voor het eerst werden 

goedgekeurd door de CREG, en 2006 zijn de capaciteitstarieven gedaald met ongeveer 

10,8% exclusief inflatie, of 18,6% in reële termen, zowel voor het HD-net (ingang + uitgang) 

als voor het MD-net (uitgang).  Deze daling wordt met name verklaard door:  
- de afwijzing van onbillijke kosten door de CREG; 

- een betere budgettering van de kosten en het gebruik door FLUXYS; 

                                                 
20  Arthur D. Little, West European gas transmission tariff comparisons, report to 
Gastransportservices, mei 2005 
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- de overdracht van bonussen (verschillen tussen budget en werkelijkheid voor de 

kosten, ontvangsten en verkochte capaciteiten) ten bate van de tarieven van de 

volgende jaren; 

- de daling van de rentevoeten op lange termijn (OLO) die als basis dienen voor de 

bepaling van de winstmarge, toegekend aan FLUXYS; 

- de jaarlijkse toename van de gereserveerde capaciteiten. 

 

Figuur 10 Evolutie van de overbrengingstarieven van FLUXYS tussen 2002 en 2006 
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Bron : CREG 

 
28. Parallel noteren wij, onder impuls van de CREG en de regelgeving, een gestage 

verbetering in het aanbod van overbrengingsdiensten van FLUXYS (capaciteit op korte 

termijn, onderbreekbare capaciteit, voorwaardelijke capaciteit, aanvullende flexibiliteits-

diensten, secundaire markt, ...). 

 

29. De analyse van de budgetten en de werkelijkheid van de kosten sinds 2004 duiden 

elk jaar opnieuw op een daling tussen de budgetten die FLUXYS in het kader van de 

tariefvoorstellen voorstelt, de door de CREG goedgekeurde budgetten en de werkelijke 

kosten die achteraf worden aanvaard door de CREG. 
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Figuur 11 Vergelijking van de budgetten en de werkelijke kosten van FLUXYS tussen 2004 en 2006 

150.000.000 

170.000.000 

190.000.000 

210.000.000 

230.000.000 

250.000.000 

270.000.000 

290.000.000 

Voorstel budget Goedgekeurde budget Reele Kosten
goedgekeurd

Voorstel budget Goedgekeurde budget Voorstel budget Budget approuvé

2004 2005 2006

M
€

 
Bron : CREG 

 

30. Wat de componenten van de kosten, en a fortiori de overbrengingstarieven betreft, 

is de verdeling als volgt: 

 

Tabel 13 Evolutie van de belangrijkste componenten van de kosten/overbrengingstarieven per 
(kosten)soort tussen 2004 en 2006 (excl. diverse recuperaties, waardeverminderingen, uitzonderlijke 

lasten en beschikbaarstelling van capaciteiten) 

 2004 2005 2006 2006 

  rekeningen rekeningen budget 
relatief 
aandeel 

Personeel     51.705.768      53.395.730      57.343.686     
Kosten eigen aan werkgever         776.343           759.873           943.633      
Diensten en diverse goederen     60.565.828      66.910.557      69.835.333     
Energie     22.488.067      31.915.589        7.086.411      
Andere kosten     11.255.295      11.289.320      11.370.660     
Totale exploitatiekosten   146.791.301    164.271.069    146.579.723   65% 

Afschrijvingen      8.859.695        9.447.197      10.298.316   5% 

Billijke winstmarge     68.008.488      61.654.739      66.940.085   30% 

Totaal   223.659.484    235.373.005    223.818.124   100% 
 

Bron : CREG 
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31. Wij stellen vast dat de kosten van FLUXYS tijdens de voorbije jaren een stijgende 

tendens vertonen, ten gevolge van:   

- de versterking van de preventie- en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot 

gasinstallaties; 

- de stijging van de exploitatiekosten en investeringen (nieuwe netcapaciteiten om de 

gestaag toenemende vraag naar gas te accomoderen) en in de IT-toepassingen 

(nieuwe door FLUXYS aangeboden diensten om te voorzien in de vraag van de 

gebruikers); 

- de overschakeling van een geïntegreerde maatschappij (vervoer + levering) naar 

twee afzonderlijke maatschappijen (scheiding van de administratieve, 

boekhoudkundige en informaticadiensten alsook aanwerving van personeel); 

- de ontwikkeling van het vakmanschap van de vervoersmaatschappij (nieuwe 

ondernemingscultuur, kwaliteitssysteem, vastlegging van procedures, beheer van de 

knowhow, ...). 

 

De vervoerstarieven, die overeenkomen met de eenheidsprijs per aangeboden dienst, 

konden tegelijk weliswaar gedrukt worden dankzij: 

- de stijgende gebruiksgraad van de infrastructuur (met verschijning van congestie); 

- het feit dat de vervoerder op eenzelfde net meer capaciteit kan aanbieden dankzij 

een betere beheersing van de aardgasstromen en dankzij meer gesofisticeerde IT 

instrumenten. 

 

32. Tot op heden kon de stijging van de kosten binnen de perken worden gehouden 

door de toewijzing van de volledige bonussen aan de tarieven. De toekomstige evolutie van 

de vervoerstarieven zal bepaald worden door: 

- de evolutie van de exploitatiekosten en investeringen van FLUXYS; 

- de evolutie van de hoeveelheid verkochte diensten, en de gebruiksgraad van de 

infrastructuur; 

- de bepaling van de billijke marge en de afschrijvingen, niet meer gabaseerd op de 

richtlijnen van de CREG, maar op basis van een goed te keuren koninklijk besluit in 

uitvoering van artikel 15/5 septies van de wet van 1 juni 2005; 

- de grootte van de bonus en zijn volledige of gedeeltelijke toewijzing aan de tarieven 

door de Regering.  
 

Hoewel deze elementen van aard zijn om de kosten, en bij gelijk blijvende volumes ook de 

tarieven, voor overbrenging te verhogen, moet worden opgemerkt dat de gebruikers over 

een geoptimaliseerd net zullen beschikken en beter gebruik zullen kunnen maken van de 

37/133 



mogelijkheden die zich aandienen op de geliberaliseerde markt (verandering van ingang om 

minder duur gekochte gas over te brengen, swaps, kortetermijn- en onderbreekbare 

capaciteit, …). Deze mogelijkheden worden geacht de verwachte stijging van de kosten te 

compenseren en zelfs te overtreffen, en zouden, althans theoretisch, gedeeltelijk de 

eindafnemer ten goede moeten komen.  Het eindresultaat zal over enkele jaren bekend zijn, 

bij de algemene evaluatie van de liberalisering. 
 

 

4.4 BILLIJKE WINSTMARGE 
 
33. Artikel 15/5, §2, van de wet van 12 april 1965 gaf de CREG de bevoegdheid om de 

tarieven voor het gebruik van het vervoersnet goed te keuren. Die tarieven moeten meer in 

het bijzonder voorzien in een billijke winstmarge voor de vergoeding van het kapitaal dat in 

het net geïnvesteerd wordt met het oog op zijn optimale ontwikkeling op lange termijn.  

Tegen die achtergrond stelde de CREG haar richtlijnen (R)030618-CDC-219 op, in 

aansluiting op artikel 25 van Richtlijn 2003/55/EG, dat bepaalt: “De regelgevende instanties 

zijn verantwoordelijk voor de vaststelling of de goedkeuring van de methoden voor het 

berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake aansluiting op en toegang tot nationale 

netwerken, inclusief de tarieven inzake transmissie en distributie, en dit voorafgaand aan de 

inwerkingtreding".   
 

34. De billijke winstmarge wordt berekend volgens het principe RAB21 x WACC22, zelf 

gebaseerd op het CAPM (Capital Asset Pricing Model) dat overal ter wereld erkend wordt als 

een valorisatiemodel voor investeringen, en dat in vrijwel alle Europese landen wordt 

gebruikt om de billijke winstmarge van de netbeheerders te bepalen.   

 

De RAB bestaat uit de afgeschreven economische reconstructiewaarde van de gereguleerde 

materiële vaste activa, vermeerderd of verminderd met het nominale bedrijfskapitaal. Deze 

twee elementen worden jaarlijks herberekend, rekening houdend met de buitengebruik-

stellingen en nieuwe investeringen en de evolutie van het bedrijfskapitaal. 

 

De rentabiliteit van de investeringen kent een evolutie in de tijd die bepaald wordt door de 

economische conjunctuur, ongeacht de markt of de betrokken maatschappij. Om die evolutie 

in de WACC te verrekenen, besliste de CREG als referentie het OLO-tarief (langlopende 

obligaties) te gebruiken, dat overeenstemt met het rendement dat een belegger kan 
                                                 
21 Regulated Asset Base 
22 Weighted Average Cost of Capital 
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verwachten van een risicoloze belegging met een termijn van tien jaar.  Aangezien dit tarief 

historisch laag is, leidde dit de voorbije twee jaar tot een verlaging van de billijke marge ten 

opzichte van de voorgaande jaren. Dit tarief zal echter in de toekomst opnieuw stijgen.   
 

Bij dat OLO-tarief komt, voor de eigen middelen (of 33 procent van het geïnvesteerde 

kapitaal), een risicopremie van 3,5 procent voor de activiteit “overbrenging”. Voor de 

activiteiten “opslag” en “terminalling” ging de CREG verder en kende ze een risicopremie van 

4,3 procent toe, hoewel de kosten verbonden aan het Seveso-karakter van deze twee 

activiteiten gedeeltelijk verrekend worden in de exploitatiekosten, die gedekt worden door de 

tarieven.   

 

35. Om dit risico te wegen ten opzichte van het marktrisico, werd de β (equity bêta 

factor) op 1 bepaald, wat overeenstemt met het marktgemiddelde. Deze parameters zijn vrij 

gunstig, rekening houdend met het feit dat FLUXYS over een feitelijk monopolie beschikt, in 

tegenstelling tot de maatschappijen die in de BEL 20 opgenomen zijn. Voor de geleende 

fondsen (ongeveer 67% van het geïnvesteerde kapitaal) wordt het OLO-tarief eveneens 

verhoogd, maar dan met 70 basispunten of 0,7 procent.  Het WACC voor belastingen 

bedraagt in 2006 respectievelijk 7,05 procent voor overbrenging, en 7,45 procent voor opslag 

en terminalling. 
 

Bovendien wordt de billijke marge niet alleen bepaald door het WACC-tarief, maar ook door 

de RAB waarop het van toepassing is. Die werd aanzienlijk geherwaardeerd in 2001. 
 

De richtlijnen gebruiken een optimale verhouding tussen de eigen middelen en de geleende 

fondsen van 33-67 procent, wat overeenstemt met de gemiddelde structuur van de Belgische 

ondernemingen en het mogelijk maakt voordeel te halen uit het hefboomeffect van de 

geleende fondsen.   
 

Op het vlak van investeringen maakte FLUXYS een tienjarenplan op dat voorziet in 500 M€ 

investeringen in het gasvervoersnet  en dat gebaseerd is op het financiële perspectief 

geboden door de huidige richtlijnen. De CREG vindt dat dit investeringsplan niet 100 procent 

uit eigen middelen moet worden gefinancierd. Autofinanciering is duurder dan gedeeltelijke 

financiering met geleende fondsen, en dit zowel voor de aandeelhouders als voor de 

netgebruikers die zo een lager tarief zouden kunnen genieten. Bovendien zet het huidige, vrij 

lage OLO-tarief de ondernemingen ertoe aan leningen aan te gaan om hun investeringen te 

financieren.   
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Ten slotte bepalen de statuten van FLUXYS ook dat minimaal 75 procent van de winst moet 

worden toegewezen aan dividenden voor de aandeelhouders, wat ongeveer dubbel zoveel is 

als het gemiddelde van de ondernemingen van de BEL 20.  Bovendien zijn de door FLUXYS 

uitgekeerde dividenden de voorbije jaren gestaag gestegen (zie hoofdstuk 4.5). 
 

Het is belangrijk de winstmarge te beschouwen als de resultante van een reeks parameters 

die samen een billijk resultaat geven, zowel voor de netgebruikers als voor FLUXYS.  

Wetende dat het overbrengingstarief voor 30 procent bestaat uit billijke winstmarge en dit 

percentage 34 en 47 procent is van respectievelijk het tarief voor opslag en terminalling, 

vindt de CREG dat het huidige kader dat de winstmarge bepaalt, in afdoende mate voldoet 

aan de rentabiliteitseisen en de specifieke kenmerken van de aardgasmarkt.   
 

Men dient zich voor ogen te houden dat de eindgebruikers voor andere brandstoffen kunnen 

opteren als de gasprijs onvoldoende competitief is. In dat verband vermeldt richtlijn 

2003/55/EG in punt (7) dat: “voor een goed werkende concurrentie, vereist is dat de toegang 

tot het netwerk niet-discriminerend en transparant is, en tegen redelijke prijzen geschiedt”.   

 

 

4.5 EVOLUTIE VAN DE DIVIDENDEN VAN FLUXYS SINDS DE 
LIBERALISERING 
 

36. De dividenden houden onrechtstreeks verband met de tarieven. Als element van de 

winstverdeling, welke tot de bevoegdheid van de onderneming behoort, met als complement 

de winstreservering (vb. voor toekomstige investeringen) is het jaarlijks dividend belangrijk 

voor de aandeelhouder die zijn rendement wil maximaliseren, eventueel middels verhoging 

van de tarieven of beperking van de autofinanciering. Tot eind 2001 was (het vroegere) 

Distrigas een geïntegreerde maatschappij, verantwoordelijk voor het vervoer van en de 

handel in gas.  Bij de splitsing werd een aandeel van (het vroegere) Distrigas ingeruild tegen 

een FLUXYS-aandeel en een aandeel van het “nieuwe” Distrigas (hierna Distrigas 

genoemd), waardoor het aandeelhouderschap van de twee nieuwe maatschappijen identiek 

bleef aan dat van de oude maatschappij.  

 

Onderstaande tabel geeft in detail de evolutie van het dividend weer per aandeel, enerzijds 

van (het vroegere) Distrigas, d.w.z. vóór 2001, en anderzijds van FLUXYS, d.w.z. na 2001.  

Noteer dat de algemene aandeelhoudersvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, 

beslist over de uitkering van het dividend. De statuten van FLUXYS bepalen evenwel dat 
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minimaal 75 procent van de winst moet worden toegewezen aan dividenden voor de 

aandeelhouders. 
 

Tabel 14 Evolutie van het dividend per aandeel vóór en na de liberalisering 

DISTRIGAS (vroeger) 1996 1997 1998 1999 2000       
Brutodividend per aandeel (€) 31,23 32,72 34,41 36,19 38,18       
Nettodividend per aandeel (€) 23,43 24,54 25,81 27,14 28,64       
Jaarlijkse verhoging   4,7% 5,2% 5,2% 5,5%       
           
FLUXYS       2001 2002 2003 2004 2005 
Brutodividend per aandeel (€)      40,00 42,00 47,00 50,60 53,8 
Nettodividend per aandeel (€)      30,00 31,50 35,25 37,95 40,35 
Jaarlijkse verhoging           4,7% 5,0% 11,9% 7,7% 6,3% 

 

Bron: CREG 

 

Er kan vastgesteld worden dat de evolutie van het betaalde dividend vóór 2001 door (het 

vroegere) Distrigas vrij stabiel was, met een jaarlijkse stijging van ongeveer 5%. Na 2001, 

het jaar van de splitsing en het begin van de liberalisering, stelt men bij FLUXYS een stijging 

groter dan 5% per jaar vast, met een verdubbeling van de toename in 2003 (hoofdzakelijk 

ten gevolge van de verkoop van kussengas uit het opslagcentrum van Anderlues en de 

ontwikkeling van niet-gereguleerde activiteiten). De pay-out ratio, welke tot de bevoegdheid 

van de onderneming behoort, ligt bij Fluxys (minimaal 75 procent van de winst) ongeveer 

dubbel zo hoog als het gemiddelde van de ondernemingen van de BEL 20 (zie ook 

hoofdstuk 4.4). 
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5 OPSLAG VAN HET GAS (LOENHOUT EN PEAK 
SHAVING VAN DUDZELE) 
 

5.1. STRUCTUUR EN TARIEFSYSTEEM TOEGEPAST OP DE 
OPSLAG VAN AARDGAS IN GAS- EN VLOEIBARE VORM IN BELGIË 
 

37. De opslagdiensten van FLUXYS omvatten het vullen van de opslag met aardgas, het 

opgeslagen houden en de injectie ervan in het FLUXYS-net. FLUXYS beschikt daartoe over 

de ondergrondse opslag in Loenhout (ondergrondse opslag in gasvorm) en de Peak Shaving 

van Dudzele (opslag in vloeibare vorm). 

 

De capaciteiten van de opslag in Loenhout en van de Peak Shaving van Dudzele worden 

prioritair gereserveerd voor netgebruikers die aardgas leveren aan de distributie-

netbeheerders of aan de niet in aanmerking komende eindverbruikers (conform zoals 

vermeld in artikel 15/11, §2, van de Gaswet). FLUXYS biedt opslagdiensten aan volgens het 

‘first committed, first served’ principe op voorwaarde dat er capaciteit beschikbaar is. De 

opslagcontracten voor de opslag in Loenhout hebben een looptijd van 1 jaar en beginnen op 

15 april 2006. 

 

De opslagmogelijkheden in België zijn actueel relatief beperkt hoewel ze allen in principe 

mogelijkheden bieden aan de gebruiker ervan om een zekere modulatie van het 

bevoorradingspatroon (tussen het ogenblik van import en verbruik) te doen. De principes 

voor het gebruik van de opslag in Loenhout worden momenteel bepaald door de fysieke 

kenmerken van de installaties. FLUXYS onderschrijft een gedeelte van de uitzendcapaciteit 

van de opslag in Loenhout om zijn functie van vervoersnetbeheerder te kunnen vervullen. 

Hetzelfde geldt voor de Peak Shaving van Dudzele.  

 

38. De twee eenheden in België worden beide aan de tarifaire regulering onderworpen 

van de CREG. De tarieven worden steeds bepaald op een kostenreflectieve wijze. In 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de desbetreffende opslagtarieven voor 

2006. 
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Tabel 15 Tarieven opslaginstallaties België (2006) 
OPSLAG

Tarief Van toepassing
2006 vanaf °

Loenhout

Standaardeenheid** 101,5 €/standaardeenheid
Vaste injectiecapaciteit 34,8 €/m³(n)/u/jaar
Opslagvolume 0,017 €/m³(n)/jaar
Vaste uitzendcapaciteit 20,7 €/m³(n)/u/jaar

Onderbreekbare injectiecapaciteit 20,9 €/m³(n)/u/jaar 15/04/2006
Onderbreekbare uitzendcapaciteit 12,4 €/m³(n)/u/jaar 15/04/2006

Standaardeenheid korte termijn 0,7 €/standaardeenheid 1/09/2006
Onderbreekbare korte termijn injectiecapaciteit 0,4 €/m³(n)/u/week
Onderbreekbare korte termijn opslagcapaciteit 0,0002 €/m³(n)/week
Onderbreekbare korte termijn uitzendcapaciteit 0,2 €/m³(n)/u/week

Piekbesnoeiing Dudzele

Standaardeenheid*** 26,5 €/standaardeenheid
Vaste injectiecapaciteit 7,9 €/m³(LNG)/jaar
Opslagvolume 0,126 €/m³(n)/jaar
Vaste uitzendcapaciteit 5,2 €/m³(n)/u/jaar

Onderbreekbare uitzendcapaciteit 3,1 €/m³(n)/u/jaar 15/04/2006

Diversen

Inschrijving voor het elektronisch systeem voor automatische reservatie 1.000 €/jaar NWC + 2M
Overdracht van capaciteit en/of gas in stock
Overdracht* 200 €/transfert 15/04/2006

+ gas in kind 1,50%

° Indien datum verschillend van 01/01/2006
* Het bedrag is betaalbaar door elk van beide partijen
** Het tarief per standaardeenheid bedraagt 110,7 €/jaar voor 15/04/2006 en vervolgens 101,5 €/jaar
*** Het tarief per standaardeenheid bedraagt  27,3 €/jaar voor 15/04/2006 en vervolgens 26,5 €/jaar  

Bron : CREG (www.creg.be) 

 

Het tarief voor opslag in Loenhout bedraagt actueel, voor een standaard contract van een 

jaar, € 107,7 per standaard opslageenheid. Vanaf 15 april 2006 bedraagt het tarief voor de 

opslagdienst van Loenhout voor een standaardcontract van één jaar € 101,5 per 

standaardopslageenheid.23 Vanaf september 2006 biedt FLUXYS eveneens kortetermijn-

opslagdiensten aan in Loenhout. Deze diensten zullen bestaan uit onderbreekbare capaciteit 

voor een periode van 7 dagen. Om haar gasverbruik te dekken, neemt de 

vervoersonderneming bovendien gas “in kind” af ten belope van 1,5% van de door de 

gebruiker van de opslagdienst te Loenhout netto geïnjecteerde hoeveelheden. 

 

Het gebruik van de opslageenheid te Loenhout heeft voornamelijk als doel om de swing van 

de seizoenen op te vangen. In concreto wordt het excess gas dat in de zomer aangevoerd 

wordt vanuit het buitenland gedurende een aantal maanden gestockeerd om het vervolgens 

in de piekperiode (winterseizoen) te destockeren en aan te wenden voor binnenlands 

                                                 
23  Het betreft voornamelijk de effecten van een herdefinitie van de inhoud van een standaard 

contract. 
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gebruik. De economische ratio hiervoor is dat gas dat met een constant ritme afgenomen 

wordt van een producent goedkoper is. 

 

Het opslagtarief voor de Peak Shaving van Dudzele wordt eveneens berekend per 

‘standaardeenheid’. Vanaf 15 april 2006 bedraagt het opslagtarief voor de Peak Shaving van 

Dudzele voor een standaardcontract van één jaar 26,5 € per standaardeenheid. Voordien, in 

de periode van 1 januari 2006 tot 15 april 2006 bedraagt het opslagtarief voor Peak Shaving 

van Dudzele voor een standaardcontract van één jaar 27,3 €  per standaardeenheid. Dit 

verschil wordt veroorzaakt door het feit dat een standaardeenheid tot 15 april 2006 ook 

onderbreekbare emissiecapaciteit bevat. 

 

De Peak Shaving installatie wordt gebruikt om gedurende een periode van enkele dagen een 

gebruikspiek op te gebruiken. Gezien het specifieke gebruik van de Peak Shaving installatie 

wordt deze verder niet meer besproken in de vergelijkende analyse daar er voor deze 

toepassing evenmin voldoende representatieve vergelijkingspunten zijn in de naburige 

landen. 

 

 

5.2. VERGELIJKING TARIEVEN IN BELGIE EN DE BUURLANDEN 
 

39. De tarifaire vergelijking van de Belgische tarieven met de opslagkosten in het 

buitenland gebeurt steeds binnen een verschillende context. Zo gebeurt in België en 

Frankrijk de verkoop van opslag op basis van een eenheidsprijs die voor alle marktspelers 

van toepassing is. In Nederland en de UK is er echter een marktbenadering en worden de 

tarieven onderhandeld tussen de operator die meestal ook instaat voor de commercialisering 

van de capaciteit en de marktspeler. 

 

Er is ook een diversiteit in de typen opslagmogelijkheden die elk een eigen kostenstructuur 

en flexibiliteit in het gebruik bieden. De tarieven van Loenhout die wij hierna beschrijven, 

hebben betrekking op : 
 langdurige aquiferopslag (50 en meer uitzenddagen) en op kortetermijnopslag 

van LNG (5 uitzenddagen), omdat België alleen over opslag in aquifer (Loenhout) 

en LNG-opslag (Dudzele) beschikt;  

 geafficheerde prijzen (“posted”) of indicatieve richtprijzen (in geval van onder-

handelde tarieven). 
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De vergelijking van de tarieven op deze basis geeft de resultaten zoals weergegeven in 

onderstaande grafiek. 

 

Figuur 12 Vergelijking opslagtarieven opslageenheid Loenhout (2005) 
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Bron : Externe consultant, december 2005 

 

De conclusie is duidelijk: het opslagtarief van FLUXYS is competitief. Het is van dezelfde 

grootte-orde als het laagste tarief van de steekproef van Gaz de France. De tarieven zijn 

beide van het ‘geafficheerde type’ en zijn niet-onderhandelbaar. Zowel de tarieven van 

FLUXYS als die van Gaz de France zijn volkomen transparant. 
 

Bovendien kan zowel voor FLUXYS als voor Gaz de France gesteld worden dat het 

capaciteitstarief vrij dicht aanleunt bij de economische annuïteit. De tarieven van FLUXYS en 

Gaz de France drukken dus op afdoende wijze de 'werkelijkheid van de kosten' uit. 
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5.3. EVOLUTIE VAN DE TARIEVEN EN DIENSTEN INZAKE 
OPSLAG IN BELGIË 
 

40. Zoals op onderstaande figuur weergegeven wordt, is er een voortdurende daling vast 

te stellen van de tarieven voor opslag tussen 2004 en 2006. De daling bedraagt meer dan 

6% buiten inflatie. Indien inflatie in rekening gebracht wordt, is de daling gelijk aan 11%. 

 

Figuur 13 Evolutie opslatarieven opslageenheid Loenhout (2004-2006) 
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Bron : CREG (www.creg.be) 

 

41. Naast de absolute daling van de tarieven is er ook een geheel van diensten 

uitgebouwd dat een duidelijke verbetering van het aanbod aan de markt inhoudt. Het gaat 

hier onder meer over kortetermijnopslag, onderbreekbare opslag en de organisatie van een 

secundaire markt om capaciteiten te verhandelen.24

 

                                                 
24  De tendens voor de Peak Shaving installatie van Dudzele is dezelfde. 
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6 LNG TERMINALLING (ZEEBRUGGE) 
 

6.1 STRUCTUUR EN TARIEFSYSTEEM, IN BELGIE TOEGEPAST 
VOOR LNG-TERMINALLING 
 

42. De dochteronderneming van FLUXYS NV, zijnde FLUXYS LNG NV, beheert en 

commercialiseert de capaciteiten van de LNG-terminal te Zeebrugge. De LNG-

terminallingdiensten van FLUXYS LNG omvatten de ontvangst en het lossen van LNG-

schepen in de LNG terminal in Zeebrugge, de opslag van het LNG, de hervergassing ervan 

en de uitzending naar het vervoersnet.  

 

Elk van deze diensten kent een gereguleerd tarief dat gebaseerd is op de kosten. Daartoe 

worden de kosten van FLUXYS LNG op basis van objectieve criteria verdeeld over de 

diverse diensten die de onderneming aanbiedt. 

 

43. De LNG-terminal van Zeebrugge heeft de volgende eigenschappen: 

- de totale emissiecapaciteit van de terminal bedraagt 950.000 m3(n)/u; 

- de capaciteit voor basisopslag bedraagt 140.000 m³(n)/u; 

- de capaciteit voor flexibiliteitsopslag bedraagt 100.000 m³(n)/u. 

 

Een emissiecapaciteit van 350.000 m³(n)/h is onderbreekbaar om technische en operationele 

redenen. Deze onderbreekbare capaciteit zal worden aangepast op basis van de technische 

eigenschappen van de installaties. FLUXYS NV (activiteit overbrenging of binnenlands 

vervoer) heeft voor zijn operationele vervoersbehoeften een LNG-volume van 6.000 m³ voor 

flexibiliteitsopslag tegen het normale tarief voor flexibiliteitsopslag gereserveerd. 

 

De facto is de volledige resterende capaciteit van de LNG-terminal in de voorgaande jaren 

en ook voor (het grootste deel van) 2006 gereserveerd door Distrigas. De langetermijn-

capaciteiten op de LNG-terminal zijn namelijk volledig gereserveerd onder een contract met 

Distrigas dat afloopt op 1 oktober 2006. Met het oog op kortetermijn- of spotcargo’s kunnen 

geïnteresseerden niettemin onderschrijven voor ‘slots’ die eventueel zouden vrijkomen in het 

losschema binnen het lopende contract. De toegang tot deze capaciteit is voor de andere 

invoerders dus beperkt tot de secundaire markt. 
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44. Een belangrijke en recente evolutie in het kader van LNG terminalling in België is de 

uitbreiding van de bestaande LNG-terminal die actueel in uitvoering is. Het 

uitbreidingsproject bestaat uit: 

- de verhoging (+/- 60 procent) van de opslagcapaciteit door de bouw van een vierde 

tank met een capaciteit van 140.000 m³ vloeibaar aardgas, dat de totale 

opslagcapaciteit van de installatie op 380.000 m³ LNG brengt; 

- de verhoging van de hervergassingscapaciteit en de emissiecapaciteit van gasvormig 

aardgas tot 1.700.000 (n)m³/u in plaats van 950.000 (n)m³/u, wat overeenstemt met 

een emissiecapaciteit van het gas in een LNG-tanker in ongeveer twee dagen. 

 

De werken zijn in augustus 2004 begonnen. De ingebruikstelling van de uitbreiding van de 

emissie is gepland voor 30 november 2006. Eén oktober 2007 zou de vierde opslagtank 

koud gesteld worden. 
 

45. Gelijktijdig met de uitbreiding van de LNG-terminal komt tevens een einde aan de 

huidige commerciële situatie. In het kader van de 'open season' procedure, door FLUXYS 

LNG opgestart in januari 2003, hebben drie shippers (Rasgas, Distrigas en Tractebel), een 

voorwaardelijke inschrijvingsverbintenis aangegaan en contracten ondertekend met een 

looptijd van 20, 20 en 15 jaar vanaf 2007 voor een jaarlijks gebruik bij volledige bezetting van 

respectievelijk 4,5 - 2,5 en 2 miljard m³ aardgas (in gasvorm).  

 

Het dienstenaanbod van FLUXYS LNG is dus geëvolueerd om tegemoet te komen aan de 

behoeften van de markt. De slot vormt nog altijd de gestandaardiseerde basis van het 

aanbod. De slot bestaat typisch uit het lossen, een bufferopslag en een hergassings-

/emissiecapaciteit.  
 

46. Vanaf 2007 zullen voor wat betreft de LNG-terminal te Zeebrugge ook langetermijn-

tarieven gehanteerd worden die bepaald zijn volgens een schema zoals uiteengezet in het 

KB van 15 december 2005. Deze tarieven zijn door de CREG vastgelegd in haar beslissing 

(B)040930-CDC-354 (zie www.creg.be). Deze tarieven hebben een looptijd van 20 jaar en 

zijn als volgt bepaald: 
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Tabel 16 Tarief LNG-terminal Zeebrugge (2007-2027) 

Tarieven voor het gebruik van de methaantankerterminal van Zeebrugge van de NV FLUXYS 
LNG vanaf 1 april 2007 tot 31 maart 2027 

Slot (*) 750.443 €/slot 

Ontvangst van de methaantanker 130.294 €/ontvangst 

Eenheidstarief voor bijkomende uitzending :  1,95 €/kWh/u/jaar 

Eenheidstarief voor bijkomende opslag :  96,39 €/m³/jaar 

 

Al deze tarieven zijn "plafond" tarieven geldig gedurende 20 jaar. Het gaat om referentiewaarden   

2003 geïndexeerd ten belope van 35% van de index op de consumptieprijzen. 

 

(*) Een slot bestaat uit  diensten voor het lossen, de opslag en de hervergassingscapaciteit op 10,35 

dagen (op 20 hoogwaters) voor een methaantanker van 140.000 m³ LNG.  Het aantal voorziene slots 

bedraagt 110 per jaar. 
 

Bron : CREG (www.creg.be) 

 

47. Voor de LNG-terminal wordt het overzicht van de tarieven voor het jaar 2006 - binnen 

het vigerende kader van de jaarlijkse tarieven - voorgesteld in onderstaande tabel. 

 

Tabel 17 Tarief LNG-terminal Zeebrugge (2006) 
TERMINALLING

Tarief Van toepassing
2006 vanaf °

Ontvangst
Ontvangst-tarief per lading 210.478 €/lading

Opslag
Basisopslag 29.791 €/dag
Flexibiliteitsopslag 0,17 €/m³ LNG/dag

Emissie
Vaste emissiecapaciteit 19,3 €/(m³(n)/u)/jaar
Onderbreekbare emissiecapaciteit 11,6 €/(m³(n)/u)/jaar

Laden van vrachtwagens met LNG 510,8 €/lading

Inschrijving voor het elektronisch systeem voor automatische reservatie 1.000 €/an NWC + 2M

Overdracht van capaciteit en/of gas in stock
Overdracht* 200 €/transfert 15/04/2006

+ gas in kind 1,30%

° Indien datum verschillend van 01/01/2006
* Het bedrag is betaalbaar door elk van beide partijen  

 

Bron : CREG (www.creg.be) 

 

48. De gebruiksvoorwaarden van de terminallingdiensten zijn nader bepaald in de 

operationele regels van de terminal. In essentie is het zo dat voor een geloste hoeveelheid 

van meer of gelijk aan 125.000 m3 LNG de basisopslagduur vijf dagen bedraagt. Het betreft 
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dus een beperkte opslag in de tijd.25 Bovendien wordt de basisopslagduur voor een geloste 

hoeveelheid van minder dan 125.000 m³ LNG naar evenredigheid verminderd met de geloste 

hoeveelheid. Om de emissie van zijn LNG in het vervoersnet te realiseren moet de 

terminalgebruiker vaste en/of onderbreekbare emissiecapaciteit reserveren. Als de 

opslagduur die de terminalgebruiker nodig heeft langer is dan de basisopslagduur, moet hij 

voor deze aanvullende tijdsduur flexibiliteitsopslag reserveren. Deze hoeveelheid moet 

overeenkomen met een capaciteit die minstens gelijk is aan zijn voorraad aan het einde van 

de basisopslagduur. 

 

 

6.2 VERGELIJKING VAN DE IN BELGIË GEHANTEERDE 
TARIEVEN MET DE BUURLANDEN 
 

49. Het tarief voor de LNG-terminal is gespiegeld aan twee voorbeelden die elk in hun 

specifieke aspecten afwijken van het regime/de status van de LNG-terminal in Zeebrugge.  

 

In het geval van een nieuwe terminal (project “greenfield”) bedraagt de hervergassingskost 

0,30 USD/MBTU of circa 1 c€/m³. Voor de terminal van Cartagena (Spanje) (3 opslagtanks 

van 80.000 m³ en een investering van 270 M€), bestemd voor het gas uit Egypte, bedraagt 

de kost 0,40 USD/MBTU of 1,35 c€/m³. 
 

In het geval van de (grotendeels) afgeschreven terminal van Montoir (Frankrijk), bevat de 

hervergassingskost geen CAPEX meer, of een in verhouding geringe “historische” CAPEX, 

en kan het tarief beduidend lager zijn, meer bepaald in de range van 0,75 tot 0,9 c€/m³, of 

0,23 tot 0,27 USD/MBTU. 

 

Het tarief van de LNG-terminal in Zeebrugge is op vergelijkbare basis bepaald op 0,826 

c€/m³, hetzij 0,25 USD/MBTU en situeert zich dus op een niveau dat vergelijkbaar is met dat 

van Montoir. 

                                                 
25  FLUXYS LNG verbindt zich ertoe naar redelijkheid al het nodige te doen (reasonable 
endeavour) om de basisopslagduur te brengen op 6 dagen. 
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6.3 EVOLUTIE VAN DE TARIEVEN VOOR LNG-TERMINALLING IN 
BELGIË 
 

50. Naar analogie met hetgeen uiteengezet is in Hoofdstuk 4.3. en Hoofdstuk 5.3. zijn de 

tarieven voor het gebruik van de LNG terminal ook in dalende lijn (zie onderstaande tabel). 

De globale daling van de tarieven van FLUXYS LNG tussen 2004 en 2006 bedraagt 6,5% 

buiten inflatie en -11,5% indien inflatie in rekening gebracht wordt. 

 

Tabel 18 Tarief LNG-terminal Zeebrugge (2004-2006) 

Tarief Tarief Vergelijking Tarief Vergelijking
2004 2005 2004/2005 2006 2004/2006

Onvangst (€/lading) 223.310 205.407 -8,0% 210.478 -5,7%
Basisopslag (€/dag) 31.928 31.396 -1,7% 29.791 -6,7%
Opslagflexibiliteit (€/m³LNG/dag) 0,22 0,22 0,0% 0,17 -22,7%
Vaste uitzendcap. (€/(m³(n)/u)/jaar) 20,72 19,33 -6,7% 19,3 -6,9%
Onderbreekb. uitzendcap. (€/(m³(n)/u)/jaar) 12,43 11,6 -6,7% 11,6 -6,7%

 

Bron : CREG 
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7 DISTRIBUTIE 
 
7.1 INLEIDING 
 
 
51. In België wordt, op basis van artikel 1, 12° van de gaswet, gasdistributie gedefinieerd 

als de werkzaamheid die erin bestaat gas via plaatselijke pijpleidingnetten te leveren aan 

afnemers gevestigd op het grondgebied van één of meer bepaalde gemeenten, de levering 

zelf niet inbegrepen. Achttien ondernemingen staan in voor de aardgasdistributie op het 

Belgische grondgebied. Zij werden door de gewesten aangewezen als beheerder van het 

aardgasdistributienet waarop zij een eigendomsrecht en/of gebruiksrecht hebben. Deze 

aanwijzing geldt voor een hernieuwbare termijn van 12 jaar (Vlaanderen), 20 jaar (Brussel) of 

maximum 20 jaar (Wallonië). De aardgasdistributienetbeheerders beschikken dus over een 

wettelijk, evenwel in tijd en ruimte begrensd, monopolie.  

 

Derden, zijnde eindafnemers en de houders van een leveringsvergunning, hebben toegang 

tot het aardgasdistributienetwerk op basis van de tarieven goedgekeurd door de CREG op 

voorstel van de netbeheerder. Deze tarieven maken het de netbeheerder mogelijk enerzijds 

om alle reële en redelijke kosten te dekken die toerekenbaar zijn aan zijn taken en anderzijds 

om een billijke winstmarge te verdienen ter vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd in het 

net om de optimale werking ervan op lange termijn te waarborgen. Zoals eerder vermeld (zie 

hoofdstuk 2) is, voor wat betreft de eindafnemers aangesloten op het aardgasdistributienet, 

het distributienettarief, op de energiecomponent na, de belangrijkste component van de 

gasprijs. Dit geldt zeker voor de residentiële klanten en in beperktere mate ook voor de 

industriële klanten. 

 

In dit deel wordt zowel de kost als het tarief van de aardgasdistributie geanalyseerd op drie 

verschillende niveaus. Ten eerste wordt een internationale vergelijking met buitenlandse 

distributieondernemingen uitgevoerd. Ten tweede worden de Belgische distributienetbe-

heerders onderling met elkaar vergeleken. Ten derde wordt de evolutie van de 

distributietarieven in de tijd geschetst. Tot slot zullen op basis van voorgaande analyses 

aanbevelingen worden geformuleerd die kunnen worden uitgevoerd binnen het huidige 

wettelijke kader enerzijds en die voor de uitvoering een wetswijziging vereisen anderzijds 

(zie apart hoofdstuk 12). 
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7.2 INTERNATIONALE VERGELIJKING 
7.2.1 Nettarief 
 

52. De tarieven van vijf Belgische aardgasdistributienetbeheerders (PLIGAS, IGAO, ALG, 

IGH en INTERGAS België) werden vergeleken met de tarieven van een Nederlandse 

(INTERGAS Nederland) en twee Franse (Gaz de France en Gaz de Bordaux) 

aardgasdistributieondernemingen voor vijf klantentypes (zie onderstaande tabel).  

 

Tabel 19 Verbruiksprofiel aardgas per klantentype 

Klantentypes Jaarverbruik (kWh) Meteropname
Residentieel D1 - koken + warm water 2 326 jaarlijks
Residentieel D3 - koken + warm water + verwarming 23 260 jaarlijks
Residentieel D4 - verwarmingsketel min. 10 appartementen 290 750 jaarlijks
Professionele afnemer 2 800 000 maandelijks
Industriële afnemer 12 000 000 maandelijks  
 

Figuur 14 Internationale vergelijking van het aardgasdistributienettarief per klantentype 

 
Bron : Externe consultant, december 2005 

 

53. Uit bovenstaande figuur blijkt dat de tarieven van de Belgische aardgasdistributienet-

beheerders voor alle klantentypes lager liggen dan die van de twee Franse netbeheerders. 

De tarieven van de Nederlandse netbeheerder INTERGAS, liggen evenwel nog lager, 

behalve voor de kleinste categorie van afnemers ten gevolge van de hoge abonnementskost. 

53/133 



7.2.2 Kostenstructuur 
 
54. Op basis van gegevens over zeven buitenlandse aardgasondernemingen uit 

Nederland, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk werd 

een ‘standaardkost’ bepaald voor de distributie van aardgas. Deze standaardkost, uitgedrukt 

in euro per vervoerde energie (€/MWh), dient geïnterpreteerd te worden in het licht van de 

eigenheid van elke aardgasonderneming, onder meer op het vlak van aandeelhouderschap, 

lengte van het net, vervoerde energie, aantal klanten, horizontale of verticale integratie van 

verschillende activiteiten, de geografie en de demografie van het distributiegebied, etc. 

 

De standaardkost omvat volgende elementen: personeelskosten, kosten voor de aankoop 

van goederen en diensten, afschrijvingen, een winstmarge en financiële kosten. Gezien dit 

laatste element sterk varieert omwille van specifieke financieringsmethoden, is een 

technische standaardkost, zijnde vóór financiële kosten, een meer waardevol vergelijkings-

punt. De internationale technische standaardkost wordt geschat op 8,71 €/MWh (zie 

onderstaande tabel). 

Tabel 20 Internationale technische standaardkost voor aardgasdistributie (2004) 

Intergas GASAG Gasanstalt 
Kaiserslautern

HNG Erdgas 
Zürich

Bord 
Gáis

NGT 
LDCs

NL DE DE DK CH IE UK
Exploitatiekosten 6,59 4,46 17,28 8,57 5,65 4,90 2,16 3,10
Personeel en 
aankopen 3,24 3,71 6,34 4,46 2,56 2,63 1,30 1,62
Overige kosten 2,12 0,07 10,51 2,34 0,00 0,72 0,25 1,08
Afschrijvingen en 
voorzieningen 1,22 0,72 0,43 1,76 3,10 1,58 0,58 0,40
+ Bruto winst 2,12 1,51 3,85 2,70 0,72 2,88 n.b. 1,12
= Technische 
standaardkost 8,71 5,98 21,10 11,27 6,41 7,78 n.b. 4,21
+ Netto financiële 
kosten - 0,00 -2,45 -0,32 0,97 0,18 n.b. n.b.
= Totale kost - 5,98 18,65 10,94 7,38 7,92 n.b. 4,21

in €/MWh Standaard

 
Bron : Externe consultant, december 2005 

 

Deze internationale technische standaardkost wordt vergeleken met de technische kost van 

enkele Belgische netbeheerders die enkel aardgas distribueren (zie onderstaande tabel). 

Naast de eigenheden van elke netbeheerder zoals hierboven reeds genoemd, dienen ook de 

verschillende fases van de liberalisering in België (volledige vrijmaking in Vlaanderen en 

gedeeltelijke vrijmaking in Brussel en Wallonië) hierbij in acht te worden genomen. 

54/133 



 

Tabel 21 Technische kost van de Belgische aardgasdistributienetbeheerders (2004) 

in €/MWh Standaard PLIGAS IGAO ALG IGH
Limburg Antwerpen Luik Henegouwen

Exploitatiekosten 6,59 4,09 3,67 4,76 5,37
Personeel en 
aankopen 3,24 2,92 2,79 3,73 3,64
Overige kosten 2,12 -0,01 0,00 0,01 0,00
Afschrijvingen en 
voorzieningen 1,22 1,18 0,88 1,02 1,73
+ Bruto winst 2,12 2,10 2,44 4,12 2,38
= Technische 
standaardkost 8,71 6,19 6,11 8,88 7,75
+ Netto financiële 
kosten - 0,74 0,11 0,01 0,15
= Totale kost - 6,93 6,22 8,89 7,90  

Bron : CREG 
 

Hoewel enige voorzichtigheid is geboden bij de vergelijking van aardgasdistributienet-

beheerders die niet noodzakelijke helemaal homogeen zijn, dringen bepaalde vaststellingen 

zich op. Zo presteren IGAO en PLIGAS zeer goed ten opzichte van de standaard. Hun 

kosten bevinden zich tussen het niveau van de gasdistributie in Nederlands Brabant en 

Kopenhagen. IGAO en PLIGAS presteren echter minder goed dan de Britse en Ierse 

gasondernemingen, maar deze zijn veel groter (mogelijke schaalvoordelen) en bij de Ierse 

unbundling werden niet noodzakelijk alle kruissubsidies geëlimineerd. IGH presteert ook 

goed ten opzichte van de standaard. De kosten van IGH bevinden zich op het niveau van de 

gasdistributie in Zürich. Daarentegen presteert ALG minder goed dan de standaard enerzijds 

en IGAO en PLIGAS anderzijds.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de Belgische aardgasdistributienetbeheerders zowel wat 

betreft tarieven als kosten de vergelijking met het buitenland zeker doorstaan. Kosten en 

tarieven situeren zich veeleer onder het internationale gemiddelde. Zoals hiervoor reeds 

meermaals gesteld noopt de eigenheid van elke distributienetbeheerder evenwel tot 

voorzichtigheid omtrent deze conclusies26. De verschillen tussen de Belgische aardgas-

distributienetbeheerders onderling worden in meer detail geanalyseerd in de volgende sectie. 

 
 

 

                                                 
26 Bij een update van onderhavige studie zullen deze conclusies getoetst worden aan de hand van 
financiële analyses zoals uitgevoerd in de CREG studie over de noodzakelijke regulering voor het 
realiseren van mogelijke tariefdalingen binnen de diverse tariefcomponenten voor elektriciteit (zie 
aldaar Tabel 6 en 7). 

55/133 



7.3 BINNENLANDSE VERGELIJKING 
7.3.1 Nettarief 
 

55. Onderstaande figuur biedt een geografisch overzicht van de achttien aardgas-

distributienetbeheerders (10 Vlaamse, 6 Waalse, 1 Brusselse en 1 Nederlandse) die actief 

zijn op het Belgische grondgebied. Daarnaast wordt in onderstaande tabel het onderscheid 

toegelicht tussen de vier zuivere en de dertien gemengde netbeheerders27.  

 

Figuur 15 Geografische afbakening van de aardgasdistributienetbeheerders in België (2005) 

 
Bron : FIGAS 

 

                                                 
27 De Nederlandse onderneming Intergas Netbeheer die instaat voor de gasdistributie in de enclave 
Baarle-Hertog is een buitenbeentje in deze topologie. 
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Tabel 22 Onderscheid tussen de zuivere en de gemengde netbeheerders 

Zuivere netbeheerders Gemengde netbeheerders
Aandeelhouderschap Enkel publiek (vooral 

gemeenten)
Publiek (gemeenten) en privaat (Electrabel en verbonden 
ondernemingen)

Eigen personeel Ja Neen, uitbesteding (behalve de Brusselse netbeheerder)
Rechtspersonenbelasting Neen Ja, op de winst uitgekeerd aan de private aandeelhouder  

Bron : CREG 
 

 

In figuur 16 worden de aardgasdistributienettarieven voor 2006 voor residentiële afnemers 

vergeleken op basis van drie klantentypes (zie tabel 19) voor de aardgasdistributienet-

beheerders actief in Vlaanderen, zijnde het enige gewest waar deze afnemers reeds 

vrijgemaakt zijn. In figuur 17 worden de aardgasdistributienettarieven voor de professionele 

en industriële klantentypes vergeleken voor alle Belgische aardgasdistributienetbeheerders. 

 

Figuur 16 Aardgasdistributietarieven in Vlaanderen voor drie residentiële klantentypes (2006) 
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Bron : CREG 
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Figuur 17 Aardgasdistributietarieven in België voor professionele en industriële klantentypes (2006) 
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Bron : CREG 

 

Hoewel de tarieven vastgesteld worden volgens uniforme tarifaire principes (zie supra) valt 

het op dat het hoogste tarief respectievelijk 72%, 54% en 98% hoger ligt dan het laagste 

tarief voor de residentiële klantentype D1, D3 en D4. Voor de professionele en industriële 

klantentypes zijn de verschillen nog groter. Deze verschillen worden verder geanalyseerd in 

de volgende sectie aan de hand van de kostenstructuur van de distributienetbeheerders. 

 

 

7.3.2 Kostenstructuur 
 

56. Onderstaande figuur geeft de gemiddelde kostenstructuur weer van de Belgische 

aardgasdistributienetbeheerders voor het boekjaar 2004. De niet-beheersbare kosten 

bestaan voor meer dan 57% uit de lasten van aanvullende niet-gekapitaliseerde pensioenen 

uit het verleden. Daarnaast omvatten ze onder meer de belastingen, heffingen en retributies, 

de kosten verbonden met openbare dienstverplichtingen, immateriële afschrijvingen, 

waardeverminderingen, voorzieningen en uitzonderlijke resultaten. Opvallend is dat de 

billijke winstmarge toegekend aan de aardgasdistributienetbeheerder gemiddeld genomen 

ongeveer even zwaar weegt als de operationele kosten, zoals de kosten voor toezicht en 

onderhoud van het net, de kosten voor de technische, commerciële en algemene diensten. 
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Deze winstmarge maakt gemiddeld 35% van de omzet, en dus van het tarief, van de 

aardgasdistributienetbeheerder uit, terwijl het gemiddelde van de Belgische ondernemingen 

slechts 7% bedraagt. 

 

Figuur 18 Gemiddelde kostenstructuur van de Belgische aardgasdistributienetbeheerders (2004) 
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Bron : CREG 
 

Gezien de niet-beheersbare kosten sterk verschillen tussen de aardgasdistributie-

netbeheerders en relatief gezien in meer belangrijke mate voorkomen bij de gemengde 

distributienetbeheerders (rechtspersonenbelasting en niet-gekapitaliseerde pensioenlasten) 

worden zij weerhouden uit onderstaande figuur die de kostenstructuur per aardgasdistributie-

netbeheerder voor het boekjaar 2004 weergeeft. Uit deze figuur blijkt dat het belang van alle 

kostencomponenten, behalve de afschrijvingen, sterk varieert tussen de netbeheerders. 
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Figuur 19 Kostenstructuur per Belgische aardgasdistributienetbeheerder (2004) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GASELW
EST

IGAO
IMEWO

INTERGAS

INTERGEM
IVEG

IVEKA

IVERLE
K

PLIG
AS

SIBELG
AS

WVEM ALG IDEG IGH

INTERLU
X

SEDILE
C

SIBELG
A

SIMOGEL

Gem
idd

eld
e

Operationele kosten Afschrijvingen Netto billijke winstmarge Financiële kosten  
Bron : CREG 

 

De billijke winstmarge enerzijds en de operationele kosten anderzijds verdienen omwille van 

hun belang (zie figuur 18) en variatie (zie figuur 19) nader onderzocht te worden. In 

onderstaande figuur worden beide kostencomponenten in relatie tot de vervoerde energie en 

het aantal afnamepunten oftewel klanten weergegeven. Gemiddeld bedraagt de netto winst 

per klant € 85. Er zijn evenwel ook aardgasdistributienetbeheerders waar een gemiddelde 

klant het dubbele oplevert. De gemiddelde netto winst per klant of per vervoerde eenheid 

energie kan zelfs tot het vierdubbele hoger liggen bij de ene dan bij de andere distributienet-

beheerder. Opmerkelijk is dat de vijf distributienetbeheerders met de hoogste winst per klant 

bovendien meer winst dan operationele kosten per klant boeken. Nader onderzoek van de 

waarde van de gereguleerde materiële vaste activa die als basis dient voor de bepaling van 

de winstmarge (zie hoofdstuk 4.4) zou hier prioritair dienen te worden uitgevoerd (zie infra). 

Daarentegen is het evenzo opmerkelijk dat een drietal distributienetbeheerders twee of meer 

keer zoveel operationele kosten dan winst per klant boeken. Bij deze distributienet-

beheerders zullen de mogelijkheden tot kostenbesparingen bij voorrang dienen te worden 

onderzocht. Gelet op de verschillen in de kostenstructuur als in het absolute kostenniveau 

lijkt een doorgedreven benchmarking – op basis van DEA28 of andere methoden – met 

kostenbesparende maatregelen en een eventuele referentie tarifering dan ook aangewezen. 

 
                                                 
28 Data Envelopment Analysis 

60/133 



 

Figuur 20 Winst en operationele kosten per vervoerde energie en per klant van de Belgische 
aardgasdistributienetbeheerders (2004) 
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Bron : CREG 

 

Wat betreft een onderzoek naar de door de distributienetbeheerders uitgevoerde 

herwaardering van de gereguleerde materiële vaste activa blijkt alleszins uit onderstaande 

figuur dat de herwaardering kan leiden tot aanzienlijke verschillen (+66%) ten opzichte van 

de reeds geïndexeerde boekwaarde van deze activa. Voor alle aardgas-

distributienetbeheerders samen overtreft dit verschil zelfs € 1 miljard zodat de impact op het 

distributienettarief dan ook moeilijk te onderschatten is. Indien deze herwaardering niet had 

plaatsgevonden, zouden de aardgasdistributietarieven met gemiddeld 10% dalen. 
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Figuur 21 Verhouding tussen de initiële waarde van de gereguleerde materiële vaste activa en de 
boekwaarde van die activa van de Belgische aardgasdistributienetbeheerders (2004) 
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Bron : CREG 

 

Een absolute daling van de winst van de aardgasdistributienetbeheerders met een gunstig 

effect op het aardgasdistributietarief hoeft evenwel niet ten koste te gaan van de rendabiliteit 

van de aardgasdistributienetbeheerders. Indien de aardgasdistributienetbeheerders hun 

financieringsstructuur herschikken en hun eigen vermogen terugbrengen tot 33% van het 

totale vermogen, zullen zij minimaal 7,6% tot zelfs 9,2% als gegarandeerd netto-rendement 

(na belasting) verdienen op het eigen vermogen, zowel op het deel dat de aandeelhouder 

werkelijk heeft ingebracht, als op het belangrijke deel dat bestaat uit herwaarderings-

meerwaarden. Een recente studie29 van de KU Leuven taxeerde het rendement op (niet-

geherwaardeerd) eigen vermogen van de aardgasdistributie zelfs op 17%. Ter vergelijking 

bedraagt het gemiddelde nettorendement op het (grotendeels niet-geherwaardeerde) eigen 

vermogen van de gehele Belgische economie slechts 5,2%. 

 

Een daling van de winst van de aardgasdistributienetbeheerders hoeft evenmin ten koste te 

gaan van de (geplande) investeringen. De wettelijk geldende tarifaire bepalingen maken het 

immers de netbeheerder mogelijk enerzijds om alle reële en redelijke kosten te dekken die 

toerekenbaar zijn aan zijn taken (zoals de interesten van schulden ter financiering van 

                                                 
29 DE WITTE, K. en MOESEN, W., Roergangers zonder peillood, over het valoriseren van 
intercommunales. 
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investeringen in het net) en anderzijds om een billijke winstmarge te verdienen ter 

vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd in het net om de optimale werking ervan op lange 

termijn te waarborgen. Van deze winstmarge keren de distributienetbeheerders evenwel het 

grootste deel (92% in 2003) uit aan hun aandeelhouders zodat er nog maar weinig rest om te 

herinvesteren. Ter vergelijking keren de bedrijven uit de BEL20 gemiddeld slechts 40%, dus 

minder dan de helft, uit aan hun aandeelhouders. Bovendien keerden bepaalde distributie-

netbeheerders in 2003 zelfs meer dan 100% van de winst van het boekjaar uit waardoor de 

beschikbare reserves dienden te worden aangesproken. Dergelijke hoge pay-out ratio’s zijn 

voor discussie vatbaar, des te meer bij de gemengde aardgasdistributienetbeheerders, 

waarin een private onderneming een aanzienlijke deelneming bezit. Zij mogen in geen geval 

een argument vormen om de nodige investeringen te vertragen, wegens mogelijke 

financieringsmoeilijkheden. Het uitvoeren van de nodige investeringen om de redelijke 

marktvraag te voldoen is voor de netbeheerders een plicht. 
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7.4 EVOLUTIE VAN DE KOST EN HET TARIEF VAN DE 
AARDGASDISTRIBUTIE SINDS DE LIBERALISERING 
 

57. Op twee jaar tijd, zijnde tussen 2004, het jaar waarin de CREG bevoegd werd om de 

aardgasdistributienettarieven goed te keuren, en 2006, werden de door de aardgasdistri-

butienetbeheerders aan de CREG voorgestelde budgetten, die aan de basis liggen van de 

tarieven, door de CREG gemiddeld met ruim 10%, buiten inflatie, verminderd (zie 

onderstaande figuur). Dit komt neer op een daling van ruim 15% in reële termen. Er zijn drie 

belangrijke verklaringen voor deze daling. Ten eerste vraagt de CREG de 

distributienetbeheerders hun tariefvoorstel aan te passen, zoniet verwerpt de CREG 

onredelijke kosten, waardoor de goedgekeurde budgetten 2% tot 7% lager liggen dan initieel 

voorgesteld. Ten tweede lagen in 2004 de reële kosten nog lager dan het goedgekeurde 

budget én dan de reële inkomsten zodat de CREG een exploitatieoverdracht heeft 

vastgesteld. Dit overschot (bonus) komt volgens de nog geldende wettelijke bepalingen 

geheel in mindering van de toekomstige tarieven waardoor de tarifaire basis dus verlaagt. 

Ten derde is een daling vast te stellen van de interestvoeten op lange termijn (OLO), zijnde 

een belangrijke parameter in de bepaling van de billijke winstmarge. 

 

Figuur 22 Evolutie (2004-2006) van de totale budgetten en reële kosten van de Belgische 
aardgasdistributienetbeheerders 
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De daling van de goedgekeurde budgetten vertaalde zich bij quasi alle aardgasdistri-

butienetbeheerders in een daling van de tarieven zowel voor de residentiële (zie figuur 23) 

als voor de professionele klanten (zie figuur 24). 
 

Figuur 23 Evolutie (2005-2006) aardgasdistributienettarieven voor jaarverbruik van 22 MWh 
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Figuur 24 Evolutie (2005-2006) aardgasdistributienettarieven voor jaarverbruik 2.800 MWh 
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58. Parallel met deze daling kan worden vastgesteld dat, onder impuls van de CREG, de 

structuur van de aardgasdistributienettarieven sterk werd vereenvoudigd, hetgeen de 

transparantie ten goede komt en de concurrentie kan bevorderen. Zo werd de tariefstructuur 

vereenvoudigd van 11 degressieve schijven naar een tweeledig systeem met proportionele 

(kWh) term enerzijds, en vaste of capacitaire (kW) term anderzijds. Daarnaast passen vanaf 

2006 alle aardgasdistributienetbeheerders uniforme toewijzings- en facturatiemodaliteiten toe 

waarbij tevens het ‘best billing’ principe voor de residentiële (jaaropgemeten) klanten werd 

ingevoerd. 

 

59. De evolutie van de aardgasdistributienettarieven in de toekomst zal wellicht sterker 

beïnvloed worden door een aantal tariefverhogende dan door enkele tariefverlagende 

tendensen. Tot de eerste categorie behoren onder meer: 

– De stijging van de kapitaalkosten en in beperktere mate ook operationele kosten als 

gevolg van de versnelde uitbreiding van de aardgasnetten tot relatief minder 

rendabele gebieden met het oog op het realiseren van een verhoogde aansluitbaar-

heidsgraad. Als voorbeelden kunnen worden aangehaald de doelstelling uit het 

Vlaams regeerakkoord van 95% aansluitbaarheidsgraad in woongebieden tegen 

2010 en 100% tegen 2020, alsook de Waalse decretale verplichting tot opneming in 

het uitbreidingsplan van elke gasnetuitbreiding aangevraagd door één of meer 

leveranciers, voor zover die investeringen economisch gerechtvaardigd zijn en de 

Waalse decretale verplichting om over te gaan tot de kosteloze standaardaansluiting 

van elke residentiële afnemer op verzoek van een leverancier die een leverings-

contract met die afnemer heeft); 

– De stijging van de operationele kosten en informatica-investeringen voor openbare 

dienstverplichtingen die aan de netbeheerder worden opgelegd, zoals het beheer en 

de energievoorziening van gedropte klanten; 

– De stijging van de operationele kosten en informatica-investeringen als gevolg van de 

verdere ontvlechting van de netbeheerder en de (standaard)leverancier. 

 

Als toekomstige gebeurtenissen met een mogelijk tariefverlagend effect kunnen worden 

vermeld: 

– De optimalisering van de financieringsstructuur van de Vlaamse gemengde 

distributienetbeheerders; 

– Synergie-effecten door de creatie van EANDIS, de unieke operator voor de Vlaamse 

gemengde distributienetbeheerders, hoewel de integratiekosten deze effecten in het 

begin wellicht teniet zullen doen; 
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– Mogelijke synergie-effecten door de rationalisering van het aantal Waalse 

distributienetbeheerders en/of de creatie van Distriwal, die zou fungeren als unieke 

werkmaatschappij van de Waalse gemengde distributienetbeheerders; 

– Mogelijke synergie-effecten door bundeling in een rechtspersoon van alle 

operationele activiteiten van de Vlaamse zuivere distributienetbeheerders. 

 

60. De tendens tot uitbesteding van taken door de netbeheerder aan een of meer andere 

rechtspersonen, waarmee al dan niet een deelnemingsverhouding bestaat, doet de vraag 

rijzen of deze evolutie de bevoegdheden van de (federale of gewestelijke) regulatoren en 

toezichthouders feitelijk niet inperkt. Zo wordt onder meer de transparantie van de 

kostenstructuur van de netbeheerder danig gereduceerd wanneer als gevolg van de 100% 

uitbesteding in zijn boekhouding niet veel meer dan enkele globale aankoopfacturen te 

vinden zijn van prestaties geleverd door de onderaannemer(s). Nagegaan dient te worden of 

de wetgeving hierop is voorzien en eventueel behoeft te worden aangepast of dat via andere 

wegen garanties bij de netbeheerders kunnen worden bedongen opdat de bevoegdheden 

van de regulatoren en toezichthouders kunnen worden gevrijwaard en ten volle blijven 

worden uitgeoefend. Zo zou om redenen van transparantie minstens de controle op de 

rekeningen dienen te worden uitgebreid van de netbeheerder zelf tot zijn belangrijkste 

onderaannemers. Ook de toepassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten dient te 

worden bekeken ingeval van uitbesteding aan onderaannemers waarmee vaak in 

exclusiviteit wordt samengewerkt. 

 

61. Op regelgevend vlak is van groot belang in welke mate het koninklijk besluit tot 

uitvoering van de gewijzigde gaswet van 1 juni 2005 de huidige tarifaire principes en 

richtlijnen zal omzetten naar meerjarentarieven. Deze potentiële impact is hiervan niet te 

onderschatten gezien de methodologie voor het vaststellen van de billijke winstmarge en de 

afschrijvingstoelages, die tot op heden werd beschreven in de Richtlijnen van de CREG, 

daaraan zal worden aangepast. 
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8 LEVERING EN EINDPRIJS 
 

62. Dit deel analyseert de aardgastarieven en het aandeel van de component ‘levering’ in 

België. Er gebeurt ook een vergelijking van deze eindprijzen met die van onze vier 

belangrijkste buurlanden. 

 

 

8.1 BELGISCHE MARKT 
 

8.1.1 Klanten aangesloten op het distributienet 
 
8.1.1.1 Eindprijs 
63. Voor de analyse van de Belgische markt van de residentiële klanten heeft de CREG 

de prijs berekend die betaald wordt voor een typeverbruik van 22.000 kWh/jaar: 

- op de geliberaliseerde markt (Vlaanderen); 

- op de niet-geliberaliseerde markt (Wallonië en Brussel); 

- voor de sociale klanten. 

 

De berekening van de prijzen op de geliberaliseerde markt is gebaseerd op een gemiddelde 

dat gewogen is volgens het marktaandeel van de leveranciers, berekend met behulp van de 

tarieflijsten die voor de vijf belangrijkste leveranciers op de markt werden gepubliceerd. 

 

De berekening van de prijzen op de niet-geliberaliseerde markt en op de markt van de 

beschermde klanten, gebeurde op basis van formules tot vaststelling van maximumprijzen, 

overgenomen uit de ministeriële besluiten van 12 december 2001 en 23 december 2003, 

waarbij de parameters Iga (indexcijfer gasaankoop) en Igd (indexcijfer gasdistributie) worden 

aangewend. De parameter Iga geeft de aankoopprijs van aardgas aan de Belgische grens 

weer, de parameter Igd geeft de evolutie van de andere componenten van de kostprijs van 

het aardgas, en meer in het bijzonder van lonen en materiaalkosten, weer. De waarde van 

de parameters wordt berekend in samenwerking met SYNERGRID. Zij worden maandelijks 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de site van de CREG. 
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De gewogen gemiddelde prijzen (exclusief commerciële kortingen30) op de geliberaliseerde 

markt en de toegepaste maximumprijzen op de niet-geliberaliseerde markt, kenden in 2005 

over het hele jaar een gelijklopende evolutie. De onderstaande grafiek31 illustreert deze 

tendens.  

 

Figuur 25 Evolutie van de gasprijs inclusief belastingen (in €/MWh) - jaarlijks verbruik van 22 

MWh 
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64. Voorgaande grafiek laat ook zien dat het interessant kan zijn om in de toekomst over 

een « referentieprijs » te kunnen blijven beschikken. Deze “referentieprijs” (in voorgaande 

grafiek de prijs in de captieve markt of het sociale tarief) laat toe de prijsevolutie in de vrije 

markt tegenover de prijsevolutie van een gekende berekening te plaatsen. Dergelijke 

                                                 
30 De hier bedoelde kortingen (vb. eenmalig bij verandering van leverancier en/of domiciliëring, en 
kortingen van x% op de prijs van de energie) werden niet in rekening gebracht omdat ze 1) soms 
slechts tijdelijke promoties zijn die niet passen in een prijsvergelijking op langere periode 2) soms 
afhankelijk zijn van allerlei voorwaarden zoals contractduur waardoor uiteindelijk contracten en niet 
langer typeklanten worden vergeleken 3) niet altijd even kwantificeerbaar zijn zoals de ‘Happy Days’ 
punten bij ondertekening van een Luminus-contract. 
31 De grafiek geeft de evolutie van de gasprijs inclusief alle belastingen weer op basis van een 
gemiddeld residentieel verbruik van 22 MWh/jaar. De totale prijs bestaat uit een vast gedeelte (vast 
recht) en een variabel gedeelte, gekoppeld aan het verbruikte volume. De prijs, uitgedrukt in €/MWh, 
stemt overeen met de totale prijs gedeeld door het volume.  
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afweging laat onmiddellijk zien dat het gewogen gemiddelde van de prijs op de vrije markt 

bijna niet afwijkt van de prijs op de captieve markt. Daarnaast vertoont deze prijs een zelfde 

evolutie in de tijd ondanks de neerwaartse druk op de vervoers- en distributienettarieven en 

de potentiële concurrentie die op de vrije markt aanwezig is. De vraag is dan ook waar de 

door de daling van de vervoers- en distributienettarieven ontstane marge naar toe is gegaan. 

 

65. De prijs inclusief belastingen bij een jaarverbruik van 22 MWh/jaar bedroeg 39,20 

€/MWh eind 2004 en 43,50 €/MWh eind 2005. De gebruikte facturatieparameters zijn hier de 

jaarparameters (met betrekking tot de laatste twaalf maanden). De verhoging van de 

eindprijs is toe te schrijven aan de sterke prijsstijging van de molecule, die is opgenomen in 

de parameter Iga. Deze parameter is gestegen met 25% op jaarbasis tussen eind 2004 en 

eind 2005. 
 

66. Zoals hierna geïllustreerd, verschillen de prijzen in Vlaanderen afhankelijk van de 

leverancier en de distributienetbeheerder 

 

Figuur 26 Evolutie van de gasprijs inclusief belastingen (in €/MWh) op de residentiële markt in 

Vlaanderen – jaarlijks verbruik van 22 MWh 
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Figuur 27 Prijs van het gas inclusief belastingen (in €/MWh) in december 2005 -  jaarlijks verbruik 

van 22 MWh 
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De twee bovenstaande grafieken tonen aan dat de prijsverschillen32 tussen de leveranciers 

2,5 €/MWh kunnen bereiken, wat ongeveer overeenstemt met 50 € per jaar voor een 

residentiële afnemer met een jaarverbruik van 22 MWh. De verschillen tussen de 

distributienetbeheerders zijn nog groter, met een maximumverschil van 5 €/MWh.  
 

Het tarief, toegepast op de niet-geliberaliseerde markt, is vrijwel identiek aan het tarief dat 

ECS toepast bij een gemiddelde distributienetbeheerder. Het sociaal tarief is steeds lager 

dan de op de geliberaliseerde markt toegepaste prijs, uitgezonderd voor de minst dure 

leverancier in de minst dure distributiezone, maar de vastgestelde verhouding zal in de loop 

van 2006 waarschijnlijk groter worden ten gevolge van de verlaging van de distributie- en 

vervoerstarieven. 
 
8.1.1.2 Marktaandeel 
67. Op de markt van de residentiële klanten in Wallonië en Brussel zijn de leveranciers 

nog altijd intercommunales, die 100 procent bevoorraad worden door Distrigas.  

 

                                                 
32 Op de geliberaliseerde markt zijn deze prijzen berekend zonder commerciële korting. 
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Op de markt van de residentiële klanten in Vlaanderen, die sinds 1 juli 2003 geliberaliseerd 

is, stelt men vast dat de leveranciers ECS (in gemengde zones) en Luminus (in 'zuivere' 

zones) met zijn tweeën 85 procent van de markt vertegenwoordigen. Het marktaandeel van 

de nieuwe leveranciers Nuon, Essent en andere (Citypower, EBEM, Lampiris, de 

distributienetbeheerders33) situeert zich op 15 %, zoals de onderstaande grafiek illustreert.  
 

Op de markt van de ondernemingen, die in de drie gewesten geliberaliseerd is, is het 

marktaandeel van de standaardleveranciers verhoudingsgewijs nog groter ten opzichte van 

dat van de nieuwe leveranciers. De standaardleveranciers behouden namelijk een 

marktaandeel van meer dan 90 procent. 
 

Gelet op het ontbreken van concurrentie op de geliberaliseerde markt (van klanten die 

aangesloten zijn op het distributienet) en dit ten bate van één dominante marktspeler, 

zouden maatregelen of zelfs een ingreep van de regelgevers zich kunnen opdringen. 
 

Figuur 28 Marktaandeel – residentiële markt in Vlaanderen eind 2005 
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33 In Vlaanderen zijn de distributienetbeheerders verantwoordelijk voor de levering aan klanten die 
door de klassieke leveranciers werden uitgesloten. Hun marktaandeel is zeer gering, maar wordt 
iedere maand groter. 
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8.1.1.3 Leveringsmarge  
 

68. Op de Vlaamse markt heeft de verlaging van de vervoers- en distributietarieven nog 

niet geleid tot een significante daling van de gemiddelde eindprijs ten opzichte van de prijs 

die wordt toegepast op de niet-geliberaliseerde markt. Dat geldt voor het volledige jaar 2005 

bij de standaardleveranciers: hun prijs leunt zeer dicht aan bij degene die op de niet-

geliberaliseerde markt wordt toegepast. Klanten die de concurrentie hebben laten spelen, 

konden hun facturen evenwel met tientallen euro’s verlagen.  
 

Nuon, de belangrijkste nieuwkomer op de markt, heeft nu een vrij lage brutomarge op de 

markt van de residentiële klanten. Terwijl de marge34 van de standaardleveranciers voor de 

levering van gas aan een typische residentiële klant minder dan 14 procent (5 €/MWh) van 

de totale prijs bedraagt, wordt die van de nieuwkomers op minder dan 4 procent van deze 

prijs (1,2 €/MWh) geraamd. Dit verschil laat vermoeden dat er bij de standaardleveranciers 

een zekere speelruimte is om de prijzen van de residentiële klanten te verlagen.  
 

Figuur 29 Prijscomponenten – residentiële afnemer 22MWh/jaar Vlaanderen 2003-2005 
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34 De leveringsmarge is de restfactor en ligt per definitie vast in functie van de andere elementen. Ze 
bevat niet alleen de marge van de leverancier, maar ook de groothandelsmarge van Distrigas. Het is 
niet mogelijk een nauwkeurige aanwijzing te geven van de verdeling van deze marge tussen Distrigas 
en de leveranciers. 
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De grafiek hierboven toont aan dat de leveringsmarges (groot- en kleinhandel) in 2004 en 

2005 aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van 2003. De samengevoegde dalingen  

(1,1 €/MWh) van de distributie- en vervoerstarieven zijn zelfs kleiner dan de stijging (2,5 

€/MWh) van deze marges. Deze dalingen van de nettarieven komen dus niet volledig aan de 

eindafnemers ten goede. 
 
Het verschil van marge kan ook duiden op een verschil van aankoopprijs van het aardgas. 

Het kan niet volledig uitgesloten worden dat de historische invoerder het aardgas aan een 

duurdere prijs aan de nieuwkomers zou verkopen dan aan ECS waarmee zij nog 

groepsbanden heeft. Bovendien is het ook niet uitgesloten dat de historische invoerder aan 

een algemeen hoge prijs het aardgas doorverkoopt zodat er voor de leveranciers maar 

weinig marge overblijft (“squeezing”). Deze twee eventualiteiten, die nader verdienen 

onderzocht te worden, maken de markt voor nieuwkomers onaantrekkelijk: zij twijfelen om 

zich op deze markt te begeven en zijn geneigd om hun krachten te bundelen. Zolang de 

mededinging in de groothandel (bij de invoer) niet groter is, blijft het monopolistisch of 

oligopolistisch karakter van de kleinhandelsmarkt bestaan waarbij ECS, dat een hogere 

marge realiseert door schaalvoordelen en mogelijk lagere aankoopprijzen van aardgas, de 

dominante speler op de geliberaliseerde energiemarkt kan blijven.  

 

De analyse van de rekeningen van vier leveranciers geeft een aanwijzing van de globale 

brutomarge in 2004. 

 

Tabel 23 Raming globale brutomarge in 2004 van vier leveranciers 

* 1.000 €
ECS Luminus Essent Nuon

Bedrijfsopbrengsten 3.809.424 100% 807.660 100% 53.669 100% 210.780 100%

Handelsgoederen -3.412.546 -90% -722.287 -89% -47.433 -88% -202.442 -96%

Marge brute 396.878 10% 85.373 11% 6.236 12% 8.338 4%

Bron : jaarverslagen 2004  
 

De hierboven weergegeven cijfers maken geen onderscheid tussen gas en elektriciteit of 

tussen residentiële en industriële klanten, zodat het moeilijk is de gerealiseerde marge op de 

verkoop van gas aan residentiële klanten te bepalen. De CREG heeft tevergeefs aan de 

betrokken ondernemingen gevraagd om de analytische rekeningen te ontvangen. 
 

Men kan vaststellen dat de brutomarge (gas- en elektriciteitsleveringen, alle klanten samen) 

van de standaardleveranciers en van Essent ongeveer 10 procent bedraagt, tegen slechts 4 

procent bij Nuon. Van die marge moeten nog andere kosten, zoals diensten en lonen, 
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worden afgetrokken. Deze vaste kosten, inclusief de startkosten, zijn veel hoger bij de 

nieuwe leveranciers, omwille van hun omvang, terwijl zij terzelfder tijd verplicht zijn hun 

prijzen te verlagen om een klantenbasis op te bouwen. Dit is nadelig voor hun financiële 

evenwicht, wat evenwel op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld nog niet 

staalhard kon worden aangetoond. De klantenwerving wordt bovendien afgeremd door de 

moeilijkheden die zich voordoen bij het veranderen van leverancier.  
 

De leveranciers publiceren alleen tarieflijsten voor residentiële klanten.  

Voor de markt van de industriële klanten is het bijgevolg niet mogelijk de prijzen te 

vergelijken. De prijzen op deze markt worden bepaald in het kader van commerciële 

onderhandelingen. De CREG meent evenwel dat de marge van de leverancier op de markt 

van de industriële klanten bijna 6 procent (circa 1 €/MWh) van de totale prijs bedraagt voor 

een typische industriële klant. Die lagere marge gaat evenwel gepaard met veel grotere 

volumes per klant. 
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8.1.2 Cliënteel aangesloten op het vervoersnet 
 

8.1.2.1 Marktaandeel 
 

69. In 2004 waren 4 leveranciers actief op het vervoersnet: Distrigas, Gaz de France, 

Wingas en BP (in 2005 is de leverancier BP verdwenen van de Belgische markt). Die 

leveranciers bevoorraden rechtstreeks de klanten die op het vervoersnet zijn aangesloten, 

maar ook de leveranciers die actief zijn op de markt van de klanten die op het distributienet 

zijn aangesloten. Tot 31 december 2006 is Distrigas ook de officiële leverancier van de 

intercommunales die nog niet in aanmerking komende afnemers hebben (residentiële 

klanten in Wallonië en Brussel).  
 

De officiële cijfers voor 2004 duiden op de volgende situatie. Zelfs als wij aannemen dat het 

marktaandeel van Distrigas gedaald is in 2005 en verder zal dalen in 2007, heeft de 

historische marktspeler nog altijd een quasi-monopolie op het vervoersnet.  
 

Figuur 30 Marktaandeel 2004 – Leveranciers actief op het vervoersnet (geleverde energie)  
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De concurrentie wordt verder ondermijnd door de exclusiviteit van Distrigas en Gaz de 

France op de invoer van L-gas uit Nederland. Dit verplicht de leveranciers zich te 

bevoorraden bij deze twee exclusieve invoerders, die zich bovendien in een sterke positie 

bevinden om ook H-gas te verkopen (zie hoofdstuk 10: problemen in de werking van de 

markt). 
 
8.1.2.2 Leveringsmarge  
 

Tabel 24 EBIT-marge van Distrigas NV 

Geconsolideerde 
resultatenrekening 
(in '000 €)

30 jun 2005 (IFRS) 31 dec 2004 31 dec 2003

Bedrijfsopbrengsten 1 487 060 3 733 100 3 882 500
Bedrijfskosten 1 357 300 3 441 890 3 574 039
EBIT 129 760 291 210 308 461
Ebit/omzet 8,7% 7,8% 7,9%  

Bron: CREG 

 

70. De tabel hierboven geeft de EBIT-marge (Earnings Before Interest and Taxes) weer, 

dat is de exploitatiemarge vóór belasting en financiële lasten van Distrigas NV. Deze marge 

heeft betrekking op alle activiteiten van Distrigas, en meer in het bijzonder de handel in en 

het zeetransport van LNG alsook de doorvoer (transport met België als transitland). Zij 

bedraagt 7,8 tot 8,7 procent van de omzet, wat vrij hoog is vergeleken met gelijkaardige 

Europese operatoren. 
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8.2 EUROPESE MARKT 
 

71. De vergelijking van de tarieven op Europese schaal is gebaseerd op de documenten 

“Prijs van het aardgas voor de huishoudelijke verbruikers in de EU” en “Prijs van het aardgas 

voor de industriële gebruikers in de EU” op 1 juli 2005. EUROSTAT publiceerde deze 

documenten in januari 2006. In deze publicatie worden de meest representatieve prijzen 

gekozen uit de prijzen die worden toegepast in de diverse lidstaten van de Europese Unie. 
 

Het gaat om de prijzen uit de volgende aan elkaar grenzende landen: België, Duitsland, 

Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. 
 

8.2.1 Residentiële klanten 
 

72. EUROSTAT splitst de huishoudelijke klanten op in vijf categorieën. De categorie 

waarvan sprake is in deze nota, is de categorie D3, die overeenstemt met een standaard 

jaarverbruik van 83,70 GJ of 23 260 kWh. Dit is de meest representatieve categorie, omdat 

dit standaardverbruik vrijwel gelijk is aan het gemiddelde van het tarief B 'woningverwarming’ 

(22.000 kWh : bron SYNERGRID) in België, wat in volume overeenstemt met meer dan 90 

procent van het huishoudelijk verbruik.  
 

De prijzen zijn die welke werden toegepast op 1 juli 2005 en zijn uitgedrukt in euro. De 

volgende tabel en grafiek geven respectievelijk de bedragen excl. BTW, incl. BTW en incl. 

alle belastingen (met inbegrip van BTW) weer.  
 

De aardgasprijs inclusief alle belastingen voor residentiële klanten in België bedraagt 45,40 

€/MWh en is nu35 hoger dan het gemiddelde van de vijf bestudeerde landen   

(43,30 €/MWh incl. alle belastingen). De door EUROSTAT berekende prijzen stemmen 

vrijwel overeen met de maximumprijzen die op de niet-geliberaliseerde markt36 worden 

toegepast op maandbasis. 
 

                                                 
35 Tijdens de vorige Eurostat-studie (januari 2005) lagen de gemiddelde prijzen inclusief alle 
belastingen in België (40,20 € / MWh) nog onder het gemiddelde van de buurlanden (41,40 € / MWh). 
36 De gewogen gemiddelde prijzen op de geliberaliseerde Vlaamse markt leunen vrij dicht aan bij de 
prijzen die op de niet-geliberaliseerde markt worden toegepast, zoals hiervoor werd toegelicht. 
Mogelijke verschillen met de prijzen, opgenomen in de grafieken hiervoor, zijn te wijten aan de 
omstandigheid dat Eurostat maandparameters gebruikt heeft voor de facturatie, en geen 
jaarparameters. 
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Figuur 31 Prijs van het aardgas op 1 juli 2005 bij een verbruik van 23 260 kWh (D3) – Residentiële 

klant “woningverwarming” (exclusief belastingen – excl. BTW – inclusief alle belastingen) 
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8.2.2 Industriële klanten 
 

73. EUROSTAT splitst de industriële klanten op in zeven categorieën. Voor deze nota 

werd geopteerd voor categorie I3-1 die overeenstemt met een standaard jaarverbruik van 41 

860 GJ of 11,63 GWh bij een gemoduleerde gebruiksduur van 200 dagen of 1 600 uur. Deze 

categorie kan als vrij representatief worden beschouwd omdat ze zich op de grens bevindt 

tussen de vroegere ND3- en NTI-tarieven, die in volume ongeveer 75 procent van het niet-

huishoudelijke verbruik vertegenwoordigen.  
 

De prijzen zijn die welke werden toegepast op 1 juli 2005 en zijn uitgedrukt in euro. De 

volgende tabel en grafiek geven respectievelijk de bedragen excl. BTW, incl. BTW en incl. 

alle belastingen weer. 
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De gasprijzen excl. BTW in België37 voor industriële klanten behoren nu,38 met een 

gemiddelde van 25,10 €/MWh, tot de minst dure in West-Europa, net na Nederland (24,40 

€/MWh), terwijl het gemiddelde van de vijf landen 29,50 €/MWh excl. BTW bedraagt.  
 

Figuur 32 Prijs van het aardgas op 1 juli 2005 bij een verbruik van 11,63GWh (I3-1) – Industriële 

klant (exclusief belastingen – excl. BTW – inclusief alle belastingen) 
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37 De door Eurostat berekende prijzen stemmen ongeveer overeen met de maximumprijzen die men 
zou verkrijgen door de vroegere formules van het ND3-tarief toe te passen.   
38 Tijdens de vorige Eurostat-studie (januari 2005) waren de gemiddelde prijzen inclusief alle 
belastingen in België (18,00 €/MWh) nog de laagste in West-Europa, vóór Nederland (20,20 €/MWh). 
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9 BELASTINGEN EN TOESLAGEN 
 

74. Op het aardgasverbruik worden diverse toeslagen en belastingen geheven op 

federaal en gewestelijk niveau.  

 

9.1 FEDERALE BELASTINGEN EN TOESLAGEN 
 
Toeslagen 
75. De volgende federale toeslagen worden toegepast: 

- energiebijdrage: 0,11589 c€/kWh 
Deze bijdrage, ingevoerd bij de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd bij de programmawet 

van 5 augustus 2003, heeft tot doel een fonds voor het evenwicht van de sociale 

zekerheid te financieren. Zij wordt geheven voor alle verbruikers met een jaarverbruik 

lager dan 976.944 kWh. 
- federale bijdrage: 0,01252 c€/kWh 
Deze bijdrage, ingevoerd bij het koninklijk besluit van 24 maart 2003 en gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 8 juli 2003, is bestemd voor de financiering van de CREG en de 

OSP-fondsen (opdracht inzake beleiding en financiële steun, toevertrouwd aan het 

OCMW). Zij wordt ieder jaar bepaald door de CREG. 
- toeslagen beschermde klanten: 0,00878 c€/kWh 
Deze toeslag, ingevoerd bij het koninklijk besluit van 22 december 2003 heeft tot doel het 

fonds ten gunste van de beschermde residentiële -klanten te financieren (financiering van 

de reële nettokost die resulteert uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering 

van gas aan beschermde klanten). 

 
Voor een residentiële klant geeft dat in totaal 0,13719 c€/kWh of 1,3719 €/MWh, of  

3,7 procent van de totale prijs excl. BTW voor een typeklant van 22.000 kWh. 

 

Voor een industriële klant (gezien zijn verbruik vrijgesteld van de energiebijdrage) geeft dat 

in totaal 0,0213 c€/kWh of 0,213 €/MWh, of 1 procent van de totale prijs excl. BTW voor een 

typeklant van 25.000.000 kWh. 

 

BTW 
76. De BTW van 21 procent wordt toegepast op alle componenten van het aardgas 

(invoer, vervoer, distributie, levering), maar ook op de bijdragen.  
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9.2 GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN 
TOESLAGEN 
 
78. De gewesten en gemeenten kunnen een gewestelijk of gemeentelijk vast recht 

vragen, dat al dan niet inbegrepen is in het distributietarief van de intercommunales op hun 

grondgebied. Hieronder wordt de situatie in de drie gewesten besproken. 

 

Wallonië 
79. Wallonië voerde een vast recht in voor de aansluiting op het gasnet op basis van het 

besluit van de Waalse regering van 19 juni 2003. Die retributie heeft tot doel het 

energiefonds te financieren (financiering CWAPE, REG-premies, steun aan de groene 

producenten, sociale energiebegeleiding). Haar tarief is degressief en is bepaald op: 
- 0,075 €/MWh bij een verbruik < 1 GWh / jaar (residentieel en KMO); 

- 0,06 €/MWh bij een verbruik < 10 GWh / jaar (tertiair); 

- 0,03 €/MWh bij een verbruik < 10 GWh / jaar (industrieel). 

Deze belasting wordt verrekend op de eindfactuur van de klant. 

 

Artikel 20 van het decreet van het Waalse Gewest voorziet ook in de mogelijkheid een 

wegenisbijdrage (0,5 tot 2,5 €/MWh) in te voeren om het inkomstenverlies van de gemeenten 

ten gevolge van de liberalisering te compenseren. Laatstgenoemde bijdrage is evenwel nog 

niet van toepassing. 
 

Brussel 
80. Alle Brusselse gemeenten maakten gebruik van de mogelijkheid, geboden door de 

ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt, om een jaarlijkse 

retributie in te voeren ter vergoeding van het recht om hun wegennet te gebruiken. Die 

vergoeding heeft tot doel het inkomstenverlies van de gemeenten ten gevolge van de 

liberalisering te compenseren. Zij bedraagt 0,9768 €/MWh voor 2006. Deze belasting is 

inbegrepen bij het distributietarief en wordt bijgevolg niet als dusdanig vermeld op de factuur. 
 

Vlaanderen 
81. Talrijke Vlaamse gemeenten maakten gebruik van de mogelijkheid, geboden door 

een wijziging in het statuut van hun intercommunale, om een gemeentelijke retributie in te 

voeren. Deze retributie bedraagt 0,0057 €/MWh tot 0,1159 €/MWh voor residentiële klanten 

en 0,0057 €/MWh tot 0,155 €/MWh voor industriële afnemers. Slechts drie Vlaamse 
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intercommunales hebben deze heffing nog niet ingevoerd. Deze belasting is inbegrepen bij 

het distributietarief en wordt bijgevolg niet als dusdanig vermeld op de factuur. 
 
 

9.3 BELASTING VAN TOEPASSING OP DE NETBEHEERDERS 
 
9.3.1 Vervoersnetbeheerder (TNB) 
82. De TNB FLUXYS is onderworpen aan de vennootschapsbelasting en betaalt 

bijgevolg 33,99 procent belastingen op het resultaat. Omwille van het cost-plus systeem 

wordt de belasting verrekend in de kosten van de TNB. Zij is inbegrepen bij het 

vervoerstarief en wordt bijgevolg niet als dusdanig vermeld op de factuur. 
 

9.3.2 Distributienetbeheerder (DNB) 
83. De zuivere DNB’s betalen geen belastingen op hun winst. Gemengde DNB’s betalen 

alleen 15,45 procent rechtspersonenbelasting op het deel van de winst dat wordt uitgekeerd 

aan de privé-aandeelhouders. Omwille van het cost-plus systeem wordt de belasting 

verrekend in hun kosten. Zij is inbegrepen bij het distributietarief en wordt bijgevolg niet als 

dusdanig vermeld op de factuur. 

 
 

9.4 INTERNATIONALE VERGELIJKING 
 
84. De toeslagen in België lijken billijk vergeleken met de buurlanden.  

 

9.4.1 Residentiële klanten 
 
9.4.1.1 Toeslagen 
85. België heft een toeslag van 3,7 procent op de verkoop van gas aan privépersonen. 

Groot-Brittannië en Frankrijk heffen geen zichtbare toeslag. Duitsland en Nederland heffen 

een toeslag van respectievelijk 14,5 en 31,5 procent. 

 
9.4.1.2 BTW 
86. Alle landen passen het klassieke tarief op de verkoopprijs van gas aan particulieren 

toe. Het bedraagt 16 (Duitsland) tot 21 (België) procent, uitgezonderd in Groot-Brittannië, 

waar een lager tarief van 5 procent wordt toegepast.  
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9.4.2 Industriële klanten 
 

87. België heft een toeslag van 1 procent op de verkoop van gas aan industriële onder-

nemingen. De buurlanden betalen een hogere toeslag: 3 procent in Frankrijk, 4,5 procent in 

Groot-Brittannië, 13 procent in Duitsland en 23,5 procent in Nederland.  
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10 PROBLEMEN IN DE MARKT 
 

88. Bij de marktwerking doen er zich nog problemen voor die de toetreding van 

nieuwkomers op de markt bemoeilijken. Deze problemen dienen opgelost te worden zodat er 

meer spelers op de vrijgemaakte markt komen en er meer concurrentie ontstaat. Meer 

concurrentie is een voorwaarde tot een scherpere prijszetting ten bate van de eindafnemer. 

Hierna volgt een opsomming van de bestaande problemen in de markt39. 

 

 

10.1 BELEMMERING INVOER MOLECULE 
 

89. De nagenoeg volledige dominantie van Distrigas voor wat betreft de langetermijn–

contracten stelt voor de andere Belgische leveranciers (Distrigas is niet alleen invoerder 

maar eveneens leverancier) een probleem daar deze historische contracten het gros van het 

Belgische volume vertegenwoordigen. Een voorname beperkende factor die andere 

leveranciers verhindert om hun eigen langetermijncontracten te sluiten of zich elders te 

bevoorraden dan bij Distrigas is het gebrek aan importcapaciteit (zie Hoofdstuk 4) , die zich 

vaak ook upstream localiseert, alsook de hoge prijs van transport upstream. 

 

De overige leveranciers dienen dan ook vaak via Distrigas te passeren om een concreet 

aanbod aan eindklanten te kunnen doen in België (zie Hoofdstuk 3). Meer specfiek voor de 

L-gas markt.  

 

De condities en afspraken tussen Distrigas enerzijds en de exporterende partijen anderzijds 

zijn bovendien niet transparant. Voor de liberalisering werden de leveringscontracten van 

aardgas systematisch voorgelegd aan de overheid opdat deze laatste de graad van 

bevoorradingszekerheid van het land kon verifiëren. Een informatieverplichting hieromtrent 

ten opzichte van een neutrale (eventueel regulerende) partij kan hierin verbetering brengen 

en de marktwerking meer doorzichtig maken. Dit zou een controle mogelijk maken van de 

prijzen die toegepast worden door de producenten van gas en deze die gefactureerd worden 

aan de Belgische consumenten door de leveranciers. 

 

                                                 
39 Ter info weze hier vermeld dat de Europese Commissie op 13 juni 2005 een onderzoek instelde 
naar de concurrentie op de gas en elektriciteitsmarkten overeenkomstig article 17 van Verordening 
1/2003 EC. De resultaten hiervan worden in de loop van 2006 verwacht. 
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Een specifiek voorbeeld in deze context is de situatie op de L-gas markt in België. Distrigas 

(en in mindere mate, GdF) zijn de exclusieve invoerder(s) van het laagcalorisch aardgas uit 

Nederland (zie www.creg.be voor studie (F)040617-CDC-313 en het Raadplegingsverslag 

van de CREG over de Werking van de Belgische aardgasmarkt van september 2005). Zo 

hebben de nieuwe leveranciers op het segment van de kleine- en middelgrote klanten moeite 

om L-gas aan te kopen bij hun preferentiële invoerders (bijvoorbeeld bij Centrica of Gasunie) 

en zijn zij in veel gevallen aangewezen op Distrigas en Gaz de France omdat Gasunie enkel 

bereid lijkt te zijn aan deze twee laatsten aardgas (laag calorisch) te verkopen 

 

De exclusieve invoer van laagcalorisch aardgas van Distrigas en GdF dient dan ook 

verbroken te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt dan moet onder andere de mogelijkheid 

onderzocht worden om de nood aan laagcalorisch gas in België geleidelijk aan te 

verminderen en over te schakelen op hoogcalorisch aardgas. Vermits daarvoor alle 

toestellen bij de verbruikers, die vandaag laagcalorisch gas verbruiken, moeten 

geïnspecteerd worden en degene die niet voldoen tevens aangepast moeten worden om 

hoogcalorisch gas te kunnen gebruiken, dient eerst een “kosten/baten-analyse” uitgevoerd te 

worden, want een dergelijke omschakeling genereert vrij grote kosten. 

 

De gevolgen in termen van concentratie op de markt in gevolge een eventuele fusie tussen 

Suez (meerderheidsaandeelhouder van Distrigas) en GDF worden besproken in hoofdstuk 

10.4. 

 

Door in België een situatie te creëren waarin alle invoerders met elkaar kunnen concurreren, 

zou dit gemakkelijker kunnen leiden naar de laagst mogelijke prijs voor de molecule. Het 

relatieve belang van de prijs van de molecule in de eindprijs van de klant is duidelijk 

aangetoond in hoofdstuk 3.2. 

 

De problematiek van de voormalige gas- en elektriciteitsmonopolies in Europa wordt ook aan 

de kaak gesteld door de Europese commissaris Kroes, het Europese commissielid voor 

Concurrentiebeleid. Uit onderzoek blijkt dat de oud-monopolisten een te sterke greep houden 

op de vrijgemaakte Europese markt. Het onderzoek wijst onder meer op te sterke 

concentratie van de markten, waardoor de oud-monopolisten invloed kunnen uitoefenen op 

de prijzen. Nieuwkomers hebben het om meerdere redenen moeilijk om op een markt actief 

te worden. 

 

De Europese Commissie zegt voorlopig niet welke ondernemingen of landen ze in het vizier 

neemt maar op korte termijn zal de betrokken commissaris enkele duidelijke precedenten 
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scheppen. Tegen Distrigas loopt al een onderzoek van de Europese Unie in verband met de 

langetermijncontracten van het gasbedrijf. 

 

Bij gebrek aan liquiditeit ontstaat bovendien een grotere vluchtigheid van de gasprijzen, die 

vooral te merken is op de kortetermijnmarkt. Die grotere vluchtigheid, te wijten aan 

structurele veranderingen, verhoogt het prijsrisico voor de consument en is een 

voedingsbodem voor financiële speculatie die, op haar beurt, de prijs van het aardgas nog 

vluchtiger maakt.  
 

Toch kunnen maatregelen worden genomen om die vluchtigheid af te zwakken, niet alleen 

voor de industrie in haar geheel (de werking van de hubs verbeteren om de liquiditeit op te 

drijven40, verbetering van de opslaginfrastructuren, de toegang tot de opslag verruimen, 

sensibilisering voor onderbreekbaar verbruik, …), maar ook op het niveau van de individuele 

onderneming. Die kan in dat verband bevoorradingscontracten op middellange en lange 

termijn verkiezen en een knowhow ontwikkelen in activiteiten om zich in te dekken tegen het 

prijsrisico van het aardgas (‘hedging’) met behulp van talrijke financiële instrumenten die de 

markt daartoe ter beschikking stelt. 
 

De typesituatie van de bevoorradingsportefeuille van Distrigas in 2004 was een aandeel van 

een vierde voor de kortlopende aankoopcontracten. Hieruit volgt dat de langlopende 

contracten, afkomstig van de diverse bronnen, de ruggengraat van de aankoopportefeuille 

van Distrigas vormen. In principe zou dit ertoe moeten bijdragen dat de impact van de 

toegenomen volatiliteit in de prijzen op de eindprijs van het aardgas afgezwakt wordt De 

volatiliteit in de prijzen blijkt duidelijk uit de noteringen op de spotmarkten of hubs (zie 

onderstaande figuur). In deze is als vergelijkingspunt voor de prijzen op de spotmarkten, de 

parameter G gebruikt die de aankoopprijs aan de Belgische grens voorstelt (zie Hoofdstuk 

3.3.2). 
 

                                                 
40 Op liquide beurzen werkt het evenwicht tussen vraag en aanbod beter. Één van de indicatoren van 
de liquiditeit is de ‘diepte’ van de markt: dit betekent dat men groter volumes kan verhandelen zonder 
prijsschokken te veroorzaken. 
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Figuur 33 Evolutie van de aardgasprijs aan de Belgische grens (G) en op de spotmarkten van 

Zeebrugge (ZIG) en het Verenigd Koninkrijk (NBP) 
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Een eventuele omkering van de tendens om kortlopende contracten te sluiten sinds het 

liberaliseringsproces van de markt, zou, via stabielere aardgasprijzen, de introductie van een 

doeltreffende concurrentie op de leveringsmarkt kortsluiten, en dus de vorming en het 

behoud van competitieve prijzen op de Belgische markt kunnen ondermijnen omdat ze de 

dominante positie van Distrigas zou versterken. Een dergelijke trendbreuk zou bovendien de 

diversifiëring van de Belgische bevoorradingsportefeuille voor aardgas schaden.  
 

Een interessante hypothese om te onderzoeken zou erin bestaan na te gaan in welke mate 

de resultaten van de arbitrageverrichtingen, aangevuld met die van de speculatieve trading, 

en in mindere mate die van hedging, een zekere marktrente oplevert die, door toedoen van 

de tekortkomingen van de Belgische markt, niet tot uitdrukking komt in een verlaging van de 

aardgasprijs. 
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10.2 TOEGANG TOT HET NET VAN FLUXYS EN IMPACT VAN DE 
DOORVOER OP HET BINNENLANDS VERVOER 
 

10.2.1 Context 
 

90. Het in België verbruikte gasvolume bedroeg ongeveer 17 Gm³ in 2005. Om dit 

volume naar de afnamepunten te vervoeren, is ongeveer 33 procent van de totale bruikbare 

capaciteit op de ingangspunten van het Belgisch net nodig. De volumes die door het land 

transiteren (doorvoer) is bijna dubbel zo groot, d.w.z. voor ongeveer 30 Gm³/jaar, wat 

overeenstemt met circa 67 procent van de totale capaciteit op de ingangspunten van het 

Belgisch net. 

 

FLUXYS bezit en exploiteert de gasvervoersleidingen naar de Belgische markt en 

commercialiseert hun capaciteiten.  Hetzelfde geldt voor de doorvoer van L-gas. Daarentgen 

heeft de vervoersonderneming FLUXYS slechts een marginale activiteit wat de doorvoer van 

H-gas betreft: hoewel FLUXYS de doorvoerleidingen exploiteert, is de onderneming er niet 

de eigenaar van en commercialiseert ze deze capaciteiten niet.  
 

Die bijzondere situatie, waarbij de vervoersnetbeheerder slechts een derde van de totale 

capaciteit commercialiseert van het net dat hij exploiteert, en dat alleen voor de 

binnenlandse markt en niet voor de doorvoer, is uniek in Europa. De rTr/vTn- en Troll-

doorvoerleidingen zijn immers eigendom van Finpipe (56 procent in handen van Distrigas), 

maar worden door FLUXYS geëxploiteerd, terwijl Distrigas & Co (100 procent Distrigas) hun 

capaciteit commercialiseert.  
 

Volgens Distrigas en FLUXYS commercialiseert FLUXYS de capaciteit van deze leidingen 

op de primaire markt, maar krachtens overeenkomsten tussen Distrigas & Co en het 

vroegere geïntegreerde Distrigas, waarbij alle rechten en verplichtingen van de 

laatstgenoemde op de eerstgenoemde maatschappij worden overgedragen, is het Distrigas 

& Co dat deze capaciteiten op de secundaire markt commercialiseert.  De vraag kan gesteld 

worden of deze overeenkomsten in overeenstemming zijn met artikel 3, §1, van de 

doorvoerrichtlijn 91/296 EEG. In voorkomend geval zouden deze overeenkomsten vrijgesteld 

zijn van de regeling waarvan sprake is in de tweede gasrichtlijn (2003/55/EG), evenals alle 

doorvoercontracten die tussen Distrigas & Co en de shippers zijn gesloten vóór 1 juli 2004, 

de datum waarop de bovengenoemde richtlijn van kracht werd. Volgens Distrigas en 

FLUXYS is dat het geval. Volgens de CREG is het niet zeker dat deze overeenkomsten 
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gelijkgesteld kunnen worden aan de contracten waarvan sprake is in de doorvoerrichtlijn en 

dat aan alle bepalingen van deze richtlijn is voldaan. Om in dat verband conclusies te 

kunnen trekken, is een diepgaande studie nodig. 
 

Richtlijn 2003/55/EG (overweging 31) bepaalt uitdrukkelijk dat maatregelen moeten worden 

genomen om homogene en niet-discriminerende toegangsregelingen voor transmissie te 

waarborgen, met inbegrip van de grensoverschrijdende stromen van gas tussen de lidstaten. 

In verband met dit principe, merkt de CREG op: 
- dat de gedragscode waarvan sprake is in artikel 15/5 undecies van de gaswet nog 

altijd niet wordt toegepast op doorvoer (transit), omdat de Raad van State de 

toepassing ervan heeft opgeschort (alleen voor de doorvoeractiviteit) wegens een 

procedurefout, evenwel zonder zich ten gronde te hebben uitgesproken; 

- dat artikel 15/5 quinquies van de gaswet voorziet in een uitzonderingsregeling voor 

de doorvoertarieven, wat niet verenigbaar lijkt met het principe van een homogene en 

niet-discriminerende toegangsregeling. 

 

 

10.2.2 Impact van de huidige regeling met betrekking tot de doorvoer op de 
Belgische gasmarkt 
 

91. De huidige bepalingen op het gebied van doorvoer hebben diverse gevolgen, die 

onder meer onder de aandacht werden gebracht tijdens de openbare raadpleging die de 

CREG tussen mei en juli 2005 uitvoerde en waaraan 28 ondernemingen deelnamen.41

 

10.2.2.1 Toegang tot de capaciteiten 
 

92. De rTr/vTn-, Troll- en Segeo-leidingen zijn gekoppeld aan het binnenlandse net. 

Terwijl de contracten wel een duidelijk onderscheid maken tussen doorvoer en binnenlands 

vervoer, is het verschil tussen de fysieke gasstromen voor deze twee doelen niet duidelijk. 

 

FLUXYS wordt geconfronteerd met een zekere hoeveelheid doorvoercapaciteit in zijn 

vervoersnet, waarvan de maatschappij het commercieel beheer niet waarneemt. Bijgevolg 

kan FLUXYS een leverancier die vervoerscapaciteit vraagt voor een levering aan een 

Belgische eindafnemer, antwoorden of er al dan niet voldoende vervoerscapaciteit 

                                                 
41  http://www.creg.be/pdf/Opinions/2005/GT112005/GSD-051110-rapportdeconsultationv6-
NL.pdf 
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beschikbaar is, maar kan de onderneming geen informatie geven over de beschikbare 

doorvoercapaciteit.   
 

Het is dus mogelijk dat de vraag van een leverancier met het oog op binnenlands vervoer 

geweigerd wordt omdat geen vervoerscapaciteit beschikbaar is voor het binnenlands 

vervoer, terwijl in werkelijkheid gereserveerde doorvoercapaciteit beschikbare blijft bij 

Distrigas & Co. In het licht van bovenstaande is het actueel zo dat op diverse ingangspunten, 

de capaciteit 100 procent gereserveerd is voor doorvoer. Die ingangspunten worden vrijwel 

volledig gecontroleerd door Distrigas & Co.  
 

De CREG vindt dat Distrigas, als actieve partner bij Distrigas & Co enerzijds en als bijna-

monopoliehouder wat de bevoorrading van de binnenlandse markt betreft anderzijds, door 

de huidige wetgeving geholpen wordt bij de uitoefening van de controle over de 

beschikbaarheid en het gebruik van de capaciteit op het gekoppeld net, wat de openstelling 

van de Belgische aardgasmarkt afremt. Gezonder is dat alles bij 1 vervoersnetbeheerder 

terecht komt.  

 
Het aanmoedigen van de aardgashandel en de concurrentie zijn in grote mate afhankelijk 

van de beschikbaarheid van transparante informatie over de bruikbare en beschikbare 

capaciteit. Momenteel krijgt de netgebruiker weinig of geen informatie over ongeveer 67 

procent van de capaciteit op de ingangspunten van het Belgisch net, terwijl die toegang en 

informatie voor Distrigas beschikbaar zijn via zijn dochter Distrigas & Co. Uiteraard verhoogt 

dat de toegangsdrempel. 
 

De andere shippers die over doorvoercapaciteit beschikken, kunnen gemakkelijker capaciteit 

bekomen om de Belgische klanten te bevoorraden. Deze shippers hebben de mogelijkheid 

de ingangspunten te gebruiken die niet toegankelijk zijn voor shippers zonder 

doorvoercapaciteit. De scheiding tussen doorvoer en binnenlands vervoer heeft dus een 

bijkomend discriminerend effect. In die zin is het niet verwonderlijk dat de enige twee 

leveranciers die met hun eigen gas-bronnen toegang hebben tot de Belgische markt, 

namelijk Wingas en Gaz de France, als shipper ook over een aanzienlijke hoeveelheid 

doorvoercapaciteit beschikken in België. 
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10.2.2.2 Congestie 
 

93. Het congestiebeheer, een belangrijk instrument om een optimale benutting van het 

net te bevorderen omdat het misbruiken en de kunstmatige invoering van toegangsdrempels 

kan voorkomen, wordt momenteel toegepast op ongeveer 33 procent van de 

capaciteitsmarkt.  Congestie doet zich voor wanneer de vraag naar vaste capaciteit de 

beschikbare capaciteit overtreft, en kan van twee types zijn: fysiek wanneer de volledige 

capaciteit, toegekend aan de gebruikers van het net, daadwerkelijk gebruikt wordt 

(genomineerd is), of contractueel wanneer de capaciteit op basis van langlopende contracten 

toegewezen is, maar niet gebruikt wordt.  Dat laatste geval is typisch voor de 

doorvoercapaciteit. Hoewel die capaciteit niet altijd wordt gebruikt, is ze niet meer 

beschikbaar op de primaire markt. Daarom is het belangrijk een beleid te voeren dat gericht 

is op een optimale benutting van de capaciteit en dat het mogelijk maakt de ongebruikte 

capaciteiten aan te wenden via de secundaire markt. 
 

10.2.2.3 Hub 
 

94. De ontwikkeling van de hubactiviteiten en de bijbehorende bevoorradingszekerheid 

voor de Belgische markt worden afgeremd om redenen van rechts- en commerciële 

onzekerheid. Als een shipper gas koopt of verkoopt op de Hub, is hij omwille van de fysieke 

inplanting van de Hub op de rTr/vTn-leiding, op Distrigas & Co aangewezen voor het 

beschikbaar stellen van de doorvoercapaciteit die nodig is voor gasvervoer van en naar de 

Hub. Bovendien beschikt hij op geen enkel ogenblik over nuttige informatie die hem kan 

helpen bij zijn beslissing of over de mogelijkheden om doorvoercapaciteit te reserveren. Het 

negatieve effect op de ontwikkeling van de Hub kan nog versterkt worden als het 

beschikbaarstellen van capaciteit wel transparant gebeurt op de andere hubs. Via Distrigas & 

Co enerzijds en als belangrijke speler op de Hub anderzijds, domineert en controleert 

Distrigas de hub van Zeebrugge in belangrijke mate. De maatschappij kan deze positie 

gebruiken om de opening van de Belgische aardgasmarkt af te remmen. Voor de 

capaciteiten die uitsluitend door Distrigas worden gecommercialiseerd is zij immers niet 

gehouden tot dezelfde garanties inzake de gereguleerde toegang van derden (objectiviteit, 

transparantie en niet-discriminatie). Een diepgaande studie die de CREG in samenwerking 

met een gespecialiseerde consultant uitvoerde, heeft aangetoond dat de werking en de 

ontwikkeling van de hub geremd worden door twee belangrijke elementen: 

- de toegang tot de capaciteiten van en naar de hub; 

- het probleem van de gaskwaliteit, met het verbod om gas van bepaalde bronnen 

(LNG van de methaantankerterminal, Noors gas, …) naar de hub te voeren of gas 
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naar bepaalde landen te vervoeren (Duitsland, Engeland) omdat dit gas niet voldoet 

aan de specificaties (calorische waarde, Wobbe-index) die zijn opgenomen in de 

langlopende contracten met betrekking tot de leiding waarop de hub zich bevindt. 

 

Ondanks het feit dat meer dan veertig partijen op dit tradingplatform actief zijn, is de 

ontwikkeling ervan de laatste jaren gestagneerd, omwille van specifieke problemen waarmee 

hij kampt. Zo wordt de toegang tot de hub in de praktijk bemoeilijkt doordat de capaciteit op 

de doorvoerpijplijn VTN-RTR die de toegang verzorgt, gecontroleerd wordt door Distrigas & 

Co. Ook de kwaliteitseisen gesteld aan het aardgas, maken dat een deel van het H-gas 

(vooral Algerijns aardgas en in theorie ook Noors aardgas) niet kan verhandeld worden op 

de hub.  Daarbij komt nog een gebrek aan vervoerscapaciteit vanuit Nederland naar België.  

Deze specifieke problemen hebben tot gevolg dat de prijs op de hub volledig is losgekoppeld 

van deze in Nederland. Tijdens de winter 2005-2006 bedroegen de aardgasprijzen op de hub 

te Zeebrugge soms meer dan het dubbele van de aardgasprijzen in Nederland.  Het feit dat 

meer en meer leveringscontracten aan grootverbruikers gebonden zijn aan de evolutie van 

de prijs op de hub, leidt tot een aantal nefaste gevolgen voor de Belgische economie : de 

Belgische ondernemingen zijn benadeeld ten opzichte van de Nederlandse, of nog sommige 

ondernemingen verkiezen te investeren in Nederland in plaats van in België. 

 
10.2.2.4 Flexibiliteit 
 

95. Het flexibiliteitsaanbod, wat de capaciteit en de balancering van het net betreft, wordt 

op de helling gezet door de omstandigheid dat de synergie tussen de zogeheten 

doorvoerleidingen en de rest van het gekoppeld net wordt overgelaten aan de vrije wil van de 

contracterende partijen, zonder mogelijkheid van controle door de overheid. 

 

Bijgevolg is het belangrijk zo snel mogelijk regels voor het aanbod van vaste, niet-vaste en 

onderbreekbare capaciteit, een day-ahead-market, een open reserveringssysteem, een 

congestiebeheer, een secundaire markt, een informatieverplichting enz. toe te passen op 

doorvoer. 

 

De CREG stelt vast dat N.V. FLUXYS de investeringen voorzien in het voorstel van Indicatief 

Plan 2004-2011 niet uitvoert binnen de vooropgestelde termijnen, en zal de Minister hierover 

verslag uitbrengen in een apart schrijven. 
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10.2.2.5 Financiële constructies 
 

96. De verdeling van de diverse activiteiten over de diverse dochterondernemingen 

(bouw van installaties, verkoop van capaciteit en beheer) is een bron van kunstmatige 

juridische/ fiscale/ economische constructies ten koste van de shippers die geen eigenaar 

zijn van de installaties of geen bevoorrechte betrekkingen met de eigenaars van de 

installaties onderhouden, en meer in het algemeen ten koste van de consumenten. 

 

 

10.2.3 Evolutie van de dividenden van Distrigas  
 

97. De dividenden houden onrechtstreeks verband met de tarieven. Als element van de 

winstverdeling, welke tot de bevoegdheid van de onderneming behoort, met als complement 

de winstreservering (vb. voor toekomstige investeringen) is het jaarlijks dividend belangrijk 

voor de aandeelhouder die zijn rendement wil maximaliseren, eventueel middels verhoging 

van de tarieven of beperking van de autofinanciering. In dit hoofdstuk wordt de periode vóór 

en na de liberalisering vergeleken voor wat betreft de belangrijkste Belgische speler op de 

markt van de gasbevoorrading en -levering.  

 

Tot eind 2001 was (het vroegere) Distrigas een geïntegreerde maatschappij, 

verantwoordelijk voor het vervoer van en de handel in gas.  Bij de splitsing werd een aandeel 

van (het vroegere) Distrigas ingeruild tegen een FLUXYS-aandeel en een aandeel van (het 

nieuwe, hierna Distrigas genoemd) Distrigas, waardoor het aandeelhouderschap van de 

twee nieuwe maatschappijen identiek bleef aan dat van de oude maatschappij.  
 

De onderstaande tabel geeft in detail de evolutie van het dividend weer per aandeel, 

enerzijds van (het vroegere) Distrigas, d.w.z. van vóór 2001, en anderzijds van (het nieuwe) 

Distrigas, d.w.z. van na 2001. Het is de algemene aandeelhoudersvergadering die, op 

voorstel van de raad van bestuur, beslist over de uitkering van het dividend. De statuten van 

Distrigas bepalen evenwel dat minimaal 75 procent van de winst moet worden toegewezen 

aan de dividenden voor de aandeelhouders. 
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Tabel 25 Evolutie van het dividend per aandeel vóór en na de liberalisering 

DISTRIGAS (vroeger) 1996 1997 1998 1999 2000       

Brutodividend per aandeel (€) 31,23 32,72 34,41 36,19 38,18       

Nettodividend per aandeel (€) 23,43 24,54 25,81 27,14 28,64       

Jaarlijkse verhoging   4,7% 5,2% 5,2% 5,5%          

           

DISTRIGAS       2001 2002 2003 2004 2005 

Brutodividend per aandeel (€)      6,56 30,68 144,32 152,00 178,50 

Nettodividend per aandeel (€)      4,92 23,01 108,24 114,00 133,88 

Jaarlijkse verhoging             368% 370% 5% 17,4% 

Bron: CREG 

 

Zoals hierboven weergegeven was de evolutie van het aan de aandeelhouders betaalde 

dividend vóór 2001 vrij stabiel was voor (het vroegere) Distrigas, met een jaarlijkse stijging 

van ongeveer 5 procent. Na 2001 stellen wij voor Distrigas een exponentiële stijging van het 

dividend vast in 2002 en 2003, die zich in 2004 en 2005 handhaaft.  
 

Om dit althans gedeeltelijk te verklaren, moet worden opgemerkt dat Distrigas actief is op 

een concurrentiële markt en dat het dividendpeil aanzienlijk kan verschillen van jaar tot jaar, 

zowel naar boven als naar beneden.  Hoewel de Belgische markt nog altijd het leeuwendeel 

betekent met een aandeel van 81 procent in 2005, heeft Distrigas zijn gasverkoop uitgebreid 

tot markten buiten België en in arbitrageactiviteiten (19%), wat een bijkomende bron van 

inkomsten betekent.   
 

De onderstaande tabel geeft de evolutie weer sinds 1996 van het totaalbedrag van de 

nettodividenden, uitgekeerd aan de aandeelhouders van (het vroegere) Distrigas en later van 

(het nieuwe) Distrigas en FLUXYS. 
 

Tabel 26 Evolutie van het totaalbedrag van de netto dividenden (M€) vóór en na de liberalisering 

       2001 2002 2003 2004 2005 
 Distrigas (vroeger)  
(702.636 aandelen) in M€ 16,5 17,2 18,1 19,1 20,1      

 

Netto dividend FLUXYS 
(702.636 aandelen) in M€      21,1 22,1 24,8 26,7 

28,4 

Netto dividend Distrigas  
(702636 aandelen) in M€      3,5 16,2 76,1 80,1 

94,1 

 Totaal dividenden 16,5 17,2 18,1 19,1 20,1 24,5 38,3 100,8 106,8 122,4 

 Jaarlijkse verhoging   4,7% 5,2% 5,2% 5,5% 21,9% 56,1% 163,2% 5,9% 14,7%
Bron: CREG 
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Er kan vastgesteld worden dat (het vroegere) Distrigas voor de liberalisering voor ongeveer 

20 M€ aan jaardividenden uitkeerde, terwijl FLUXYS en Distrigas sinds 2003 samen voor 

ongeveer 100 M€ aan dividenden genereren, wat overeenkomt met een vermenigvuldiging 

van dividenden met een factor 5 à 6. 

 

10.2.4 Aandeel van de doorvoer in het resultaat van Distrigas 
 

98. De onderstaande tabel geeft het aandeel van de diverse activiteiten van Distrigas in 

de omzet en het nettoresultaat weer voor 2004: 

 

Tabel 27 Aandeel van de doorvoer in het resultaat van Distrigas 

Activiteit (2004) Omzet (M€) Nettoresultaat (M€) 

Gasverkoop 3.574 135,9 

Doorvoer (Distrigas & 
Co, Etac) 

115 64,4 

Finpipe 40 3,7 

Geconsolideerd 3.729 204 

Bron: CREG 

 

Zoals men ziet, vertegenwoordigt de gasverkoop 96 procent van de omzet, maar slechts 67 

procent van het nettoresultaat.  De doorvoer heeft een aandeel van slechts 3 procent in de 

omzet, maar neemt wel 32 procent van het nettoresultaat voor zijn rekening.  Deze activiteit 

is niet alleen een belangrijke bron van inkomsten voor Distrigas, maar ook een instrument 

om zijn machtspositie op de Belgische markt te handhaven. Voor de doorvoercapaciteiten 

die uitsluitend door Distrigas worden gecommercialiseerd is zij immers niet gehouden tot 

dezelfde garanties inzake de gereguleerde toegang van derden (objectiviteit, transparantie 

en niet-discriminatie). 

 

10.2.5 Distrigas internationaal vergeleken (zie ook 10.2.1 en 10.2.2) 
 

99. Op basis van de jaarrekeningen 2003 en 2004 van Distrigas werd berekend dat de 

marge van Distrigas (EBIT) € 0,72 per verhandelde MWh (of 0,25 USD/MBTU) bedroeg. Ten 

opzichte van een gemiddelde CIF prijs van het gas van 4,6 USD/MBTU in 2004 komt dit neer 

op een marge van 5,4%. Tengevolge van een positief financieel resultaat bedraagt de 
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winstmarge voor belastingen zelfs 5,9%. In een recente42 studie wordt deze marge als 

comfortabel beschouwd voor pure aankoop/verkoop activiteit. 

 

In vergelijking met het Duitse Bayerngas, dat buiten de aankoop en verkoop van gas ook een 

vervoersnetwerk van 1169km uitbaat en daarvoor over 125 personeelsleden beschikt, 

beschikt Distrigas over 101 personen. Het klopt dat Distrigas 2,5 meer gas verhandelt, maar 

het oefent daarentegen geen netbeheer uit. De netto winst per MWh van Bayerngas 

(0,288 €/MWh) bedraagt ook maar de helft van die van Distrigas (0,54 €/MWh). 

 

Ook in vergelijking met de divisie gas supply van het zeer vergelijkbare Spaanse Enagas en 

Gas Natural die beide in 2003 een EBITDA behalen van circa 0,36 €/MWh ligt de EBITDA 

van Distrigas de helft hoger op 0,54 €/MWh. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de handelsmarge van Distrigas, 5,4% op de aankoopprijs 

van het gas is en dat in een internationale context 2% gangbaar is. Een doorgedreven 

analyse van de winst en de (personeels)kosten dringt zich dan ook op, wetende dat Distrigas 

bovendien een doorvoeractiviteit uitoefent die een relatief grote bijdrage levert aan het 

resultaat en relatief weinig aan de kosten. 

 

                                                 
42 Externe consultant, december 2005. 
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10.3 DISTRIBUTIE EN LEVERING 
 

10.3.1 Verschillen in meetgegevens en verplichte provisies 
 
100. Er bestaan nog verschillen over de hoeveelheden kWh die de leveranciers bij hun 

shippers besteld hebben en de hoeveelheden die bij hun eindklanten effectief gemeten 

worden. De moleculen hebben immers een complexe weg afgelegd doorheen het 

vervoersnet, het distributienet en de tellers die bij hun klanten staan. Dit zogenaamde 

allocatie / reconciliatie probleem, waarvoor hoofdzakelijk de DNB’s verantwoordelijk zijn, is 

vandaag nog niet opgelost en dwingt de leveranciers belangrijke provisies in hun 

boekhouding aan te leggen. 

 

Het allocatie / reconciliatie proces moet op punt worden gesteld. Dit zal leiden naar meer 

zekerheid bij de leveranciers en dus scherpere prijszetting. Alle regulatoren, samen met de 

netbeheerders en marktspelers dienen naar een oplossing te streven.  

 

De CREG heeft op 19 januari 2006 in een persbericht bevestigd dat N.V. FLUXYS gevraagd 

was over te schakelen naar de definitieve methode voor de allocatie op de ‘city gates’. Na 

overleg met de N.V. FLUXYS en de energieregulatoren werd beslist de start van het nieuwe 

operationele allocatiemodel op basis van infeedgegevens en verbruiksprofielen uit stellen tot 

1 april 2006. In de aanloopperiode van 1 februari tot en met 31 maart 2006 heeft de N.V. 

FLUXYS het nieuwe allocatiesysteem parallel en vrijblijvend laten lopen. Ondertussen is het 

nieuwe allocatiemodel, zoals gepland, vanaf 1 april 2006 van start gegaan. 

 

Het reconciliatieproces staat onder controle van de gewestelijke regulatoren en is nog steeds 

ter discussie. 

 

10.3.2 Openbare dienstverplichtingen 
 

101. De leveranciers werden ingelicht door bepaalde gewesten, dat zij hen openbare 

dienstverplichtingen zouden kunnen opleggen, bijvoorbeeld op het gebied van het blijven 

leveren aan klanten die niet betalen en de verplichting om de contracten een minimum 

levensduur van 3 jaar te geven.  

 

Regionale overheden moeten weten dat de prijs stijgt bij het opleggen van openbare 

dienstverplichtingen aan de leveranciers. Indien bijvoorbeeld in Brussel de 
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minimumcontractduur op drie jaar wordt gezet en indien leveranciers niet-betalers moeten 

blijven beleveren dan zullen bepaalde leveranciers niet geïnteresseerd zijn deze markt te 

bewerken. De concurrentie zal per definitie beperkt blijven en het prijsniveau zal hoger 

blijven in verhouding tot andere zones.  

 

10.3.3 Drempels voor “Level playing field” 
 

102. Er bestaan nog tekortkomingen op uitwisseling van informatie voor nieuwkomers die 

klanten beleveren aangesloten op het distributienet. Nieuwkomers bekomen niet altijd juiste 

gegevens over hun klanten en verkrijgen de gegevens ook laattijdig. Dit bemoeilijkt hun 

marktpenetratie en is een obstakel voor de liberalisatie van de markt. 

 

De regionale regulatoren moeten ervoor zorgen dat de informatieuitwisseling tussen 

leveranciers en DNB’s correct en tijdig gebeurt. Zodoende kunnen kleine of nieuwe 

leveranciers met gelijke kansen de aardgasmarkt bewerken 

 

10.3.4 Calorische bovenwaarde 
 

103. De tellers voor aardgas bij de eindklanten geven het verbruik aan in volume (kubieke 

meter). Voor de facturatie van het verbruik moet dit volume worden omgerekend naar kWh 

omdat de prijzen uitgedrukt worden in kWh, zoals voor elektriciteit. De omrekening gebeurt 

op basis van een calorische omrekeningsfactor, die maandelijks verschilt omdat de kwaliteit 

van het aardgas licht schommelt. Er is vandaag niet voldoende transparantie omtrent deze 

omrekeningsfactor. De eindklant kan onmogelijk deze factor narekenen. Daarom stelt de 

CREG voor dat de DNB’s een berekeningsmodule opstellen waarmee de eindklant de 

gebruikte omrekeningsfactor kan herrekenen. De leveranciers zouden dan deze methode op 

de factuur moeten vermelden. 

 

10.3.5 Aansluitingsproblematiek 
 

104. Een van de hoekstenen voor de totstandbrenging van een volledig en operationele 

competitieve interne markt betreft de toegang tot het netwerk. Voor een goed werkende 

concurrentie is vereist dat de toegang tot het netwerk niet-discriminerend en transparant is 

en tegen redelijke prijzen kan geschieden. Ingeval het netwerk reeds beschikbaar is, is de 

toegang reeds in grote mate behoorlijk gereguleerd. Indien daarentegen een uitbreiding van 

het netwerk noodzakelijk is om toegang te verlenen, vertoont het wettelijke kader belangrijke 
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lacunes. Bij gebreke aan precieze wettelijke criteria, bepaalt de netwerkbeheerder 

grotendeels autonoom zijn uitbreidingsbeleid. Zowel de termijn waarop een uitbreiding annex 

aansluiting kan worden gerealiseerd, als de te dragen kost van een uitbreiding blijven voor 

een kandidaat eindafnemer in belangrijke mate ondoorzichtig. De investeringsplannen die ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de regulator zijn op een dermate globaal niveau 

opgemaakt en worden bovendien onvoldoende bekend gemaakt opdat een kandidaat 

eindafnemer er rekening mee zou kunnen houden. Tot slot leiden opgelegde aansluitingen in 

een weinig bevolkt gebied tot tariefverhoging. 
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11 MAATREGELEN VAN PRIJSBEPERKING  
 

11.1  MOGELIJKHEDEN VOORZIEN IN DE WETGEVING 
 

11.1.1  Maximumprijzen op basis van de gaswet (art.15/10) 
 

11.1.1.1 Wettelijke bepaling 
 

105. Art.15/10, §1, van de gaswet bepaalt het volgende: 

“Na advies van de CREG en beraadslaging in Ministerraad kan de federale Minister bevoegd 

voor economie, maximumprijzen vaststellen voor de levering van aardgas aan eindafnemers 

en voor het aandeel van de aardgaslevering aan distributiebedrijven.” 

 

Kort gesteld voorziet artikel 15/10, §1, van de gaswet de mogelijkheid voor de Minister van 

Energie om in te grijpen in het niveau van de prijzen bij de levering van aardgas, mits een 

aantal voorwaarden voldaan is. 

 

In tegenstelling tot paragraaf 2, is het toepassingsgebied van paragraaf 1 niet beperkt tot de 

“residentieel beschermde klanten”, zodat, indien gebruik gemaakt wordt van paragraaf 1, de 

maatregel een algemene draagwijdte kent. 

 

Art.15/10, §2, van de gaswet bepaalt het volgende: 

“Na advies van de CREG en overleg met de Gewesten kan de federale Minister van 

Economie, na beraadslaging in ministerraad, maximumprijzen vaststellen per kWh die op het 

gehele grondgebied gelden voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde 

klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Deze maximumprijzen omvatten 

geen enkel forfaitair bedrag of vergoeding”. 

 

In artikel 1, 14°, van de gaswet wordt bepaald wat onder “aardgaslevering” moet begrepen 

worden: “de verkoop, wederverkoop daaronder inbegrepen, aan klanten van aardgas, met 

inbegrip LNG”. 

 

Uit voorgaande (plus unbundling) zou kunnen afgeleid worden dat enkel kan ingegrepen 

worden op het niveau van de verkoopprijs, maar niet mag geraakt worden aan de overige 

elementen die mee de eindprijs bepalen, zoals vervoer en distributie.  
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Het lijkt ons logischer te stellen dat het ingrijpen op het niveau van de verkoopprijs inhoudt 

dat dit ook invloed en gevolgen kan hebben op alle samenstellende delen van de 

verkoopprijs. Het is immers niet omdat een maximumprijs voor de levering van aardgas kan 

opgelegd worden, dat het volledige gewicht van de genomen maatregel moet gedragen 

worden door de leverancier. 

 

11.1.1.2 Modaliteiten bij het vaststellen van maximumprijzen 
 

106. Art.15/10, §3, van de gaswet somt de vereisten op waaraan de maximumprijzen 

bedoeld in  §§1 en 2 moeten voldoen: 

1° kruissubsidies tussen categorieën afnemers moeten worden vermeden; 

2° er moet worden gewaarborgd dat een billijk deel van de productiviteitsstijging ingevolge 

de openstelling van de aardgasmarkt op evenwichtige wijze ten goede komt aan residentiële 

en professionele afnemers, waaronder de kleine en middelgrote ondernemingen, in de vorm 

van een vermindering van de tarieven; 

3° de tarieven voor de in 2° bedoelde afnemers worden behouden op het niveau van de 

beste tariefpraktijken in hetzelfde marktsegment in de andere lidstaten van de EU, rekening 

houdende met de bijzondere kenmerken van de distributiesector; 

4° heeft enkel betrekking op art.15/10, §2; 

5° het recht van toegang tot energie, goed van eerste levensbehoefte, wordt gewaarborgd 

daar waar aardgasnetten bestaan of op een economische redelijke wijze ontwikkeld kunnen 

worden, waarbij in het bijzonder, in het kader van de openstelling van de aardgasmarkt voor 

concurrentie, de continuïteit van de sociale voordelen toepasbaar wordt op bepaalde 

categorieën residentiële verbruikers inzake aansluitingen en tarieven wordt verzekerd; 

6° erop toezien dat eindafnemers genieten van de voordelen die uit het afschrijvingsbeleid 

gevoerd in het gereguleerde systeem zullen voortvloeien; 

7° de transparantie in termen van tarieven wordt gewaarborgd en de rationele 

consumptiegedragingen worden bevorderd. 

Hierna volgt een korte commentaar bij sommige punten van de opsomming van art.15/10, 

§3: 

 

2°: alle categorieën klanten moeten op een evenwichtige wijze genieten van voordelen van 

productiviteitsstijging en dit onder de vorm van tariefdalingen. 

 

3°: als referentie worden de tarieven van de andere lidstaten van de EU genomen en er moet 

rekening gehouden worden met het specifieke karakter van de DNB-sector. 
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5°: hier wordt erkend dat: 

• een “recht van toegang” tot energie bestaat (op voorwaarde dat het net er bestaat 

of op economisch redelijke wijze kan ontwikkeld worden) 

• energie een goed van eerste levensbehoefte is 

• de continuïteit van de bestaande sociale voordelen moet gewaarborgd worden. 

 

6°: de voordelen van het in het gereguleerde systeem gevoerde afschrijvingsbeleid moet aan 

de eindafnemers toekomen. 

Dit punt stelt dat voordelen die bekomen werden uit afschrijvingen binnen het gereguleerde 

systeem, moeten toekomen aan de eindafnemers. Dit houdt in dat bij het eventueel 

vaststellen van maximumprijzen de voordelen waarvan de (historische) energieoperatoren 

genoten zouden hebben (Distrigas, Electrabel,…), aan de eindafnemers moeten toekomen 

onder de vorm van prijs- of tariefreducties.  

 

Op dit ogenblik bestaan een aantal besluiten die genomen werden op basis van art.15/10,§1, 

zoals het ministerieel besluit dat de maximumprijs van de verkoopprijzen van aardgas in de 

captieve markt vaststelt en het meer recente besluit dat de  maximumprijs bepaalt voor de 

zogenaamde “gedropte klanten” in de geliberaliseerde markt.43

 

In uitvoering van art.15/10, §2, werden ook maximumprijzen vastgesteld, met name de 

sociale tarieven die van toepassing zijn op residentieel beschermde klanten ongeacht hun 

woonplaats44. De eventuele voordelen van afschrijvingen uit het verleden zouden dus 

bijvoorbeeld kunnen aangewend worden om de kostprijs van de sociale tarieven te dekken. 

De heffingen die hiervoor op dit ogenblik bestaan kunnen dan ofwel afgeschaft worden, ofwel 

kan het bedrag van de heffingen behouden blijven, maar mits een andere wettelijke basis, 

een andere bestemming krijgen.  

 

                                                 
43 Ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de 
levering van aardgas en het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot vaststelling van 
maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers 
wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde 
klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10,§2 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen kunnen beschouwd worden. 
44 Ministerieel besluit van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor 
de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een 
kwetsbare situatie. 
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11.1.2  Maximumprijzen op basis van de gaswet - bis (art.23) 
 

107. Artikel 23 van de gaswet bepaalt het volgende: 

“In geval van dreigende crisis of van plotse crisis op de energiemarkt, of wanneer de 

bevoorradingszekerheid van het land in het gedrang komt, of wanneer de fysieke veiligheid 

van personen, de veiligheid of betrouwbaarheid van uitrusting of installaties of de integriteit 

van de vervoernetten wordt bedreigd, kan de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit, 

na advies van de CREG, de nodige beschermingsmaatregelen nemen, met inbegrip van 

tijdelijke afwijkingen van de bepalingen van deze wet.” 

 

Voorgaande omvat strikt genomen ook een mogelijkheid om maximumprijzen op te leggen, 

maar dan enkel in de gevallen zoals in artikel 23 opgesomd. Hetgeen duidelijk is dat enkel 

op de mogelijkheid van artikel 23 een beroep kan gedaan worden in uitzonderlijke 

omstandigheden, waarvan om dit ogenblik moeilijk sprake kan zijn. 

 

Conclusie voor wat betreft de gaswet 

108. De gaswet voorziet in zowel artikel 15/10 (de minister) als in artikel 23 (de Koning) de 

mogelijkheid op maximumprijzen op te leggen. In tegenstelling tot artikel 15/10 kan van de 

mogelijkheid voorzien in artikel 23 slechts gebruik gemaakt worden in uitzonderlijke 

omstandigheden. 

 
11.1.3  Maatregelen toegelaten op basis van de wet van 22 januari 1945 op 
de economische reglementering en de prijzen 
 

109. Hierna volgen de mogelijkheden tot prijsbeperking vervat in de wet van 22 januari 

1945. 

 

11.1.3.1 Artikel 1 
110. “§1: het is verboden op de nationale markt, producten, grondstoffen, eet- of 

koopwaren of dieren te verkopen, te koop aan te bieden, of te kopen tegen een prijs hoger 

dan de op grond van de bepalingen van deze wet vastgestelde maximumverkoopprijs. (…)” 

 

Zoals uit deze bepaling blijkt kan op basis van dit artikel de prijs van producten e.d. 

gecontroleerd worden op basis van een vastgestelde maximumprijs. 
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“§2: bij ontstentenis van (afsluiting van een programmaovereenkomst of) een maximumprijs, 

is het verboden aan prijzen te verkopen hoger dan de normale prijzen. De hoven en 

rechtbanken oordelen oppermachtig over het abnormaal karakter van de prijzen. Zij houden 

ten dien opzichte onder meer rekening met de verwezenlijkte winst, met de staat van de 

markt, de kosten van de exploitatie van de handels- of nijverheidsonderneming, zoals de 

opbrengst, fabricage, verwerkings- en vervoerskosten.” 

 

De criteria voor de hoven en rechtbanken om over het abnormaal karakter van een prijs te 

oordelen, zoals de exploitatiekosten van de ondernemingen, de verwezenlijkte winst en de 

staat van de markt, zijn niet normatief: de rechtbanken mogen vrij kiezen welke criteria zij 

voor de beoordeling van een prijs zullen aanhouden.45

 

“§3: de minister bevoegd voor economie kan programmaovereenkomsten afsluiten met 

individuele of gegroepeerde ondernemingen die, met name op het vlak van de toegepaste 

prijzen, verplichtingen inhouden.(…)”  

 

Commentaar 

111. Het voeren van een prijsbeleid gebeurt in dit geval via een contractueel procédé en 

niet via een ministerieel besluit. 

 

Zoals de terminologie laat verstaan en zoals paragraaf 3 duidelijk maakt, hebben we hier te 

maken met een contract, een overeenkomst. Dit houdt dus in dat de betrokken partijen 

(overheid en sector) akkoord moeten gaan met de inhoud van een dergelijke 

programmaovereenkomst. Het grote verschil tussen voormelde bepaling en hetgeen in 

artikel 2 van de wet van 22 januari 1945 en in de artikelen 15/10, §1 en  23 van de gaswet 

vermeld staat, is dat hier het akkoord van de onderworpen sector (of de onderneming) 

vereist is, terwijl bij het vaststellen van een maximumprijs dit door de Minister of Koning (in 

geval van crisis) kan opgelegd worden. 

 

Naast het bepalen van een maximumprijs kunnen er nog andere bepalingen opgenomen 

worden in een programmaovereenkomst. 

 

                                                 
45 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 446, nr. 975. 
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11.1.3.2 Artikel 2 
112. “§1: de minister bevoegd voor economie mag, hetzij voor het grondgebied van het 

Koninkrijk, hetzij voor sommige gedeelten ervan, de maximumprijzen vaststellen voor de op 

grond van §1 van bovenvermeld artikel 1 bedoelde zaken.” 

 

“§2: Hij mag insgelijks de maximumwinst vaststellen welke elke verkoper of tussenpersoon 

zich mag toeëigenen.” 

 

“§2 bis De minister kan voor een termijn van ten hoogste zes maanden een 

geïndividualiseerde maximumprijs vaststellen voor de in artikel 1, §1, hierboven genoemde 

goederen, wanneer een prijsverhogingsaangifte wordt ingediend door één enkele 

onderneming of individueel door verscheidene ondernemingen die slechts een beperkt 

gedeelte van de markt vertegenwoordigen.” 

 

“§3: Wanneer de toepassing van §3 van artikel 1 en der §§ 1 en 2 van artikel 2 tot doel heeft 

een maximumverkoopprijs voor de kleinhandelaar of de verbruiker vast te stellen, kunnen de 

producenten en verdelers, met de bedoeling deze maatregel te ontzenuwen, niet weigeren 

naar best vermogen en onder voorwaarden conform de handelsgebruiken, de vraag van de 

verdelers of verbruikers naar producten of dienstverstrekkingen te voldoen, als die vraag niet 

abnormaal voorkomt en te goeder trouw wordt gedaan. (…..)” 

 

Bij de beschouwing van artikel 2 is het niet onbelangrijk te wijzen op de draagwijdte die de 

rechtsleer geeft aan de bepalingen van paragraaf 1 en 2, namelijk dat het cumulatieve 

bevoegdheden zijn46.  

 

De prijsregelende besluiten moeten gelden voor de toekomst en het gelijkheidsbeginsel 

eerbiedigen. Zo mag een prijsregelend besluit niet zonder meer de bevoegdheid geven aan 

de minister om afwijkingen toe te staan die aan geen normen zijn onderworpen.47

 

Er bestaan verschillende technieken voor de vaststelling van maximumprijzen en 

winstlimieten, vb. het vaststellen van een in geldbedrag uitgedrukte maximumverkoopprijs 

aan verbruiker, het vaststellen van een in geldbedrag uitgedrukte maximumverkoopprijs aan 

de voortverkoper gecombineerd met maximum winstmarges, toe te passen door de 

voortverkoper, het blokkeren van alle prijzen, het vaststellen van maximumprijzen op alle 

                                                 
46 DE VROEDE, P., “Prijsregeling”, in A.P.R., 1976, E. Story-Sciëntia, Gent-Leuven, p.45, nr.95 
47 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 451-452, nrs. 986-987. 
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niveaus mits het uitwerken van prijsstructuren enz.48, dit alles kan gebeuren in absolute 

waarden of in percentages. 

 

Volgens DE VROEDE en FLAMEE blijft de vraag of de minister ook verlieslatende prijzen 

mag opleggen omstreden49. De auteurs vermelden dat de Raad van State, na de introductie 

van het verbod van verkoop met verlies in de Wet Handelspraktijken, zijn vroegere 

rechtspraak terzake bevestigde, nl.:  

“De Wet van 30 juli 1971 op de economische reglementering en de prijzen streeft 

algemene oogmerken na die in wezen van economische aard zijn. De 

bevoegdheid welke de minister aan die wet ontleent om maximumprijzen en 

winstmarges vast te stellen vindt daarom alleen in diezelfde wet haar begrenzing 

en niet in de Wet van 14 juli 1971 (wet handelspraktijken nvdr), die tot doel heeft 

o.m. de handelaars te verbieden procédés te gebruiken die vervalsend kunnen 

werken op de normale concurrentievoorwaarden. Noch de tekst van artikel 2, §2, 

van de Wet op de economische reglementeringen en de prijzen, noch de 

parlementaire voorbereiding, noch de ratio legis, wettigen de mening dat de 

wetgever de uitoefening van de aan de Minister van Economische Zaken 

opgedragen bevoegdheden heeft willen ondergeschikt maken aan de precieze 

bepaling van de maximum beloning van ieder stadium van de distributie”. 

 

Nog volgens de auteurs gaat het hier om een vaste rechtspraak ook al moet 

worden onderstreept dat de Raad van State in een arrest van 19 april 1978 stelde 

dat de minister de prijzen moet vaststellen met de zorg de rendabiliteit van de 

onderneming niet in het gedrang te brengen.”  

 

Sommigen stellen dat op grond van dit arrest een nietigverklaring door de Raad van State 

van een maximumprijsbesluit mogelijk zal blijven50, indien normaal werkende ondernemingen 

gedwongen worden met verlies te verkopen. 

 

11.1.3.3 Artikel 3 
113. Volgens dit artikel 3 mag de minister bevoegd voor economie onder meer de invoer, 

productie, fabricage, het gebruik, de verdeling, de aankoop, de verkoop, de uitstalling, de 

levering en het vervoer van de producten, grondstoffen die hij aanwijst, verbieden, 

reglementeren of controleren. 
                                                 
48 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 455, nr. 994. 
49 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 452, nr. 988. 
50 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 453, voetnoot 83. 
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11.1.3.4 Artikel 4 en volgende 
114. Deze artikelen bevatten een verbod om de goederen, producten enz. aangewezen 

door de minister bevoegd voor economie aan de omloop te onttrekken en voorzien de 

bevoegdheid om het advies van de raad voor economische geschillen in te winnen nopens 

een verzoekschrift hetwelk ertoe strekt een reglementering voorzien bij artikel 3, §§1 en 2, 

van de wet van 22 januari 1945 te doen instellen. 

 
Conclusie voor wat betreft de wet van 22 januari 1945 

115. De Minister kan tussen komen in de prijsbepaling van goederen en diensten via: 

• het afsluiten van een programmaovereenkomst 

• het vaststellen van maximumprijzen (die dwingend zijn) en winstmarges 

• het stelsel van de prijsverhogingaangifte 

Ook bij afwezigheid van een tussenkomst door de Minister van Economie is het verboden te 

verkopen aan prijzen die een abnormaal (hoog) karakter hebben. Het komt in dit geval aan 

de rechterlijke macht toe om zich hierover uit te spreken, rekening houdend onder meer met 

de staat van de markt, de uitbatingkosten en de winst. 

 

 

11.2 EUROPEES RECHTELIJKE BESCHOUWING 
 

116. Hier volgt een korte beschouwing waarbij wordt nagegaan in welke mate eventueel 

Belgisch nationaal te nemen maatregelen compatibel, toelaatbaar zijn volgens de geldende 

Europees rechtelijke reglementering. 

 

Artikel 28 van het Europees Verdrag stelt dat kwantitatieve invoerbeperkingen en alle 

maatregelen van gelijke werking tussen lidstaten verboden zijn. 

 

Artikel 28 van het Verdrag heeft betrekking op alle soorten invoer van producten en 

goederen. Aangezien aardgas beschouwd wordt als zijnde een product in de zin van artikel 

28 (Zaak C-159/94, Commissie/Frankrijk, 1997), is deze bepaling dan ook van toepassing op 

de invoer van gas. 

 

Onder “maatregelen van gelijke werking” moet begrepen worden: iedere handelsregeling der 

lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of 

potentieel, kan belemmeren (Zaak 8/74, Procureur des Konings/Dassonville, 1974). 
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Het Europese Hof van Justitie heeft een aantal malen in zijn jurisprudentie bevestigd dat 

artikel 28 van het Verdrag van toepassing is op de nationale prijsvoorschriften, zoals de 

vaststelling van minimum- en maximumprijzen. Een prijscontrole of een prijsvoorschrift kan 

een maatregel van gelijke werking uitmaken. Hoewel bijvoorbeeld een maximumprijs die 

zonder onderscheid op binnenlandse en ingevoerde producten toepasbaar is, op zich geen 

maatregel van gelijke werking is, kan dat wel het geval zijn als de prijs op een dusdanig 

niveau wordt gesteld dat de verkoop van het ingevoerde product onmogelijk of moeilijker 

wordt dan de verkoop van het binnenlandse product. 

 

Aangezien België zelf geen gas produceert en bijgevolg alle gas importeert, zal de hiervoor 

geschetste situatie zich niet voordoen. Toch zou artikel 28 ingeroepen kunnen worden indien 

eventuele maatregelen inzake prijsvoorschriften ertoe zouden leiden dat gasinvoer 

onmogelijk gemaakt wordt wegens de vaststelling van een te lage prijs. 

 
 
11.3  MOGELIJKE WETGEVENDE INITIATIEVEN 
 

117. Hiervoor werden een aantal wettelijke bepalingen besproken via welke een 

rechtstreekse impact op de nettarieven /de prijs kan tot stand gebracht worden. Hetgeen 

hierna volgt heeft geen onmiddellijke impact op de tarieven/prijs, maar kan aanleiding geven 

tot een betere werking van de markt, een beter functioneren van de liberalisering, een 

hogere concurrentie, hetgeen een gunstig effect kan teweeg brengen op de tarieven/prijs. 

 

11.3.1  Aanpassing van het KB van 3 april 2003 houdende de facturatie 
van elektriciteit en gas 
 

118. Het aanpassen van het koninklijk besluit van 3 april 2003 kan met zich mee brengen 

dat de facturen die aan de klanten worden toegestuurd enerzijds van eventuele overbodige 

informatie worden ontdaan en anderzijds meer precieze en vergelijkbare informatie bevatten. 

Door het uitwerken van een modelfactuur, verplicht te gebruiken door iedere leverancier, 

zullen de klanten in staat gesteld worden om hun onderlinge facturen, die dezelfde 

basisgegevens bevatten, beter te vergelijken. 

 

Zo moet het mogelijk zijn om de “all in”-prijs per kWh, die van toepassing is in de maand 

waarin de factuur opgesteld wordt, te vermelden. Dit betekent niet dat vervoers- en 

distributienettarief niet afzonderlijk moeten vermeld worden. Daarenboven zou de vermelding 
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van een “all in”-prijs voor een aantal typeverbruiken, een nog betere vergelijking door de 

klant toelaten (vb. voor een residentiële klant: 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 16.000, 19.000, 

22.000, 25.000, 28.000 kWh). 

 

Daar waar het huidig artikel 1 van het koninklijk besluit enkel spreekt van de 

afrekeningfactuur, ware het wenselijk om ook op de voorschottenfactuur de op dat ogenblik 

van toepassing zijnde “all-in”-prijs te vermelden, zodat de klant op bijna permanente basis 

zijn factuur met die van andere klanten kan vergelijken. 

 

Artikel 1 van het besluit bepaalt ook een grens waarboven de in het koninklijk besluit 

vermelde verplichtingen niet moeten vervuld worden (60.000kWh). Los van het feit dat de 

tekst geen verschil maakt tussen gas en elektriciteit, kan de vraag gesteld worden waarom 

bepaalde klanten wel en andere geen recht zouden mogen hebben op een duidelijke en 

transparante factuur. 

 

Daarnaast moeten indexatieformules klaar en duidelijk op de factuur vermeld worden zodat 

de klant in staat is zelf zijn factuur na te rekenen. Wanneer in de indexatieformule meer dan 

een variabele/parameter gebruikt wordt dan moet duidelijk vermeld worden welk gewicht aan 

welke variabele parameter verbonden is. 

 

Tot slot moet erover gewaakt worden dat de berekeningswijze voor het berekenen van de 

calorische bovenwaarde (waardoor volume omgezet wordt in kWh) duidelijk op de 

eindfactuur vermeld wordt. (zie ook 10.3.4) 

 

Conclusie 

119. Een wijziging van het bestaande koninklijk besluit waarbij een modelfactuur vast 

gesteld wordt die verplicht gehanteerd moet worden door alle leveranciers en waarbij de “all 

in” prijs (plus de elementen die de evolutie van de prijs determineren) vermeld wordt, kan tot 

een verbetering van de vergelijkbaarheid door de klant en dus tot een verhoging van de 

concurrentie leiden. 
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11.3.2  Wegwerken onderscheid vervoer – doorvoer (zie ook 10.2.1 en 
10.2.2) 

 

120. In het belang van de transparantie en het vermijden van een verschillende 

behandeling van de gebruikers van het vervoersnet kan ervoor gepleit worden om het 

bestaande onderscheid in de wet tussen enerzijds vervoer en anderzijds doorvoer op te 

heffen (o.a. artikel 15/1, §4 en artikel 15/5, quinquies van de gaswet). Dit onderscheid is 

eveneens terug te vinden in het artikel 9, §1, van het koninklijk besluit van 15 april 2002 

betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de 

tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch 

grondgebied. Dit laatste artikel onttrekt de doorvoertarieven aan de normale regulering van 

de andere vervoersnettarieven. 

 

Kortom, voormelde wetsbepalingen beperken de transparantie inzake toegang en tarieven 

(hetgeen een hinderpaal vormt bij het spelen van de concurrentie) aangezien meer dan 67% 

van de totale capaciteit aan de “entry-punten” van het Belgisch vervoersnet niet onder de 

reguleringsbevoegdheid van de CREG valt. 

 

Aangezien de kost van doorvoer in België ten laste van de buitenlandse consumptie is, is 

hetgeen de Belgische verbruikers interesseert vooral de in het buitenland gehanteerde prijs 

voor de doorvoer naar België. Tot hiertoe heeft België op dat vlak relatief weinig problemen 

ondervonden, omdat het in België geconsumeerde gas rechtstreeks van de producent, 

zonder doorvoer arriveerde. Nu meer en meer Russisch gas wordt ingevoerd, dient België 

zich ook voor een gezonde regulering van de doorvoer op Europees niveau in te spannen.  

 

Conclusie 

121. Het wegwerken van het onderscheid in behandeling tussen doorvoer en vervoer kan 

de transparantie en de concurrentie alleen maar ten goede komen alsook een betere 

controle mogelijk maken inzake het correct toewijzen van kosten. 

 

11.3.3  Bevoegdheid van de CREG 
 

122. Het is hier niet de bedoeling om de wettelijke bevoegdheden van de CREG te 

herzien, maar wel om deze bevoegdheden tegen het licht van de marktrealiteit te houden. 
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De artikelen 8 en 8/1 van de gaswet voorzien in een procedure die leidt tot de aanduiding 

van een beheerder van het aardgasvervoersnet, opslaginstallatie voor aardgas en LNG-

installaties (dit kunnen maximum drie verschillende beheerders zijn, afhankelijk van hun 

activiteit). 

 

Ook in de regelgeving van de verschillende Gewesten komen bepalingen voor die een 

procedure vaststellen teneinde te komen tot de aanduiding van distributienetbeheerders51. 

 

Kortom, zowel inzake het aardgasvervoer (inclusief opslag en LNG) als inzake 

distributienetbeheer, is er sprake van een wettelijk ingesteld monopolie. Omwille van deze 

wettelijke monopoliesituatie heeft de wetgever het wenselijk geacht dat de onafhankelijke 

regulator (de CREG) de distributie- en vervoersnettarieven beoordeelt en desgevallend 

goedkeurt, rekening houdende met de bestaande richtlijnen voor het bepalen van de billijke 

winstmarge van deze netbeheerders en in respect voor de veiligheid en kwaliteit van de 

leveringen, waarbij een voldoende investeringsniveau wordt gewaarborgd. 

 

Concurrentie binnen de geliberaliseerde energiemarkt speelt zich dan ook niet af op het 

niveau van het vervoer- of distributienet, maar zou zich moeten afspelen op het niveau van 

de invoer- en de verkoopprijs van aardgas.  

 

De vraag kan gesteld worden of een invoerder die een marktaandeel heeft tussen de 85% en 

90% en één leverancier (opvolger van historische operator) die een marktaandeel heeft van 

meer dan 75% geen belemmering vormen voor de goede werking van een geliberaliseerde 

markt. In andere woorden, de vraag moet gesteld worden of we hier niet te maken hebben 

met een feitelijk monopolie. Deze vraag stelt zich des te meer, rekening houdende met de 

meest recente evolutie inzake fusies op Europees niveau. 

 

Indien op voorgaande vraag een positief antwoord gegeven wordt, dan zou men kunnen 

stellen dat ook voor wat betreft de invoeractiviteiten en de verkoopsactiviteiten een aantal 

aspecten moeten gereglementeerd worden. Wegens het ontbreken van een reële 

concurrentie bestaat de nood om een monopolie-activiteit in goede banen te leiden. Eén van 

de mogelijkheden bestaat in het opleggen van maximumprijzen, zoals wettelijk voorzien is. 

                                                 
51 Zie hiervoor de artikelen 4 tot 5 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende organisatie van 
de gasmarkt, de artikelen 4 en 10 van het Waals decreet van 19 december 2002 betreffende de 
organisatie van de gewestelijke gasmarkt en het artikel 4 van de Ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende 
wijziging van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Om niet onmiddellijk radicale maatregelen te hoeven treffen zou kunnen beslist worden om 

in eerste instantie de CREG uitgebreidere bevoegdheden toe te kennen inzake de naleving 

van het concurrentiebeleid en op het vlak van de (contracten voor de) gasbevoorrading. 

 

Conclusie 

123. De vraag moet gesteld worden of we hier niet te maken hebben met een feitelijk 

monopolie en of bepaalde aspecten niet moeten gereglementeerd worden in afwachting van 

een betere marktwerking. Deze vraag stelt zich des te meer, rekening houdende met de 

meest recente evolutie inzake fusies op Europees niveau. 

 

11.3.4  Cost plus versus price cap 
 

124. Artikel 15/5, §2, van de gaswet omvat als richtsnoer voor het vaststellen van de 

nettarieven, het “cost plus” systeem. 

Voormeld artikel stelt immers onder andere het volgende voor wat betreft de 

vervoersnettarieven: 

“Art.15/5,§2: de vervoersonderneming legt elk jaar de tarieven voor de aansluiting op en het 

gebruik van het vervoersnet dat zij exploiteert, alsook de tarieven voor ondersteunende 

diensten, ter goedkeuring voor aan de CREG. Deze tarieven dienen te worden vastgesteld 

met inachtneming van de richtsnoeren, bepaald in het tweede lid, en van de algemene 

tariefstructuur, door de Koning bepaald, op voorstel van de CREG. 

De tarieven, bedoeld in het eerste lid, moeten aan de volgende richtsnoeren beantwoorden: 

….. 

2° zij worden bepaald in functie van de kosten en maken het de vervoersonderneming 

mogelijk om alle reële kosten te dekken die toerekenbaar zijn aan de taken bedoeld in de 

artikelen 15/1,1°, en 15/2 

3° zij houden een billijke winstmarge in ter vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd in het 

transmissienet om de optimale werking ervan op lange termijn te waarborgen. 

Hetzelfde artikel 15/5, §2, van de gaswet stelt in fine het volgende: 

“Na overleg met de Gewestregeringen, kan de Koning, op de voorwaarden die Hij bepaalt, 

het toepassingsgebied van het eerste tot derde lid (o.a. vaststelling van het “cost plus” 

systeem als methode voor de vaststelling van de tarieven) uitbreiden tot de tarieven voor de 

aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, alsook de tarieven van de 

ondersteunende diensten, geleverd door de distributieondernemingen.”  

 

In uitvoering van het hierboven vermelde artikel uit de gaswet werd voor wat betreft de 

distributienettarieven het koninklijk besluit van 29 februari 2004 betreffende de algemene 
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tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding 

van de aardgasdistributienetbeheerders actief op het Belgisch grondgebied, genomen. In 

artikel 10, §3, van dit koninklijk besluit wordt in bijna dezelfde bewoordingen als in artikel 

15/2 van de gaswet inzake de vervoersnettarieven gesteld dat de tarieven kostendekkend 

moeten zijn en een billijke winstmarge moeten bevatten. 

 

Kortom, er wordt ook hier gesteld dat het van toepassing zijnde systeem voor het vaststellen 

van de distributienettarieven gebruik maakt van de cost plus methode. 

 

Tegenover het “cost plus” systeem kan de “price cap” methode geplaatst worden. Deze 

aanpak veronderstelt dat de regelgevende instantie (CREG) nagaat welke efficiëntiewinst de 

net- en systeembeheerder tijdens de reguleringsperiode kan maken en op basis van deze 

analyse kunnen er tariefverminderingen opgelegd worden aan betrokken net- of 

systeembeheerder. Voorwaarde voor het toepassen van dergelijke methode is dat een 

voldoende inzicht verworven werd in de kostenstructuur, de tariefbepaling en de 

mogelijkheden tot efficiëntieverbetering. 

 

Een alternatief op de “price cap” methode is een “revenue cap” methode, welke gevaren 

inhoudt zoals een gegarandeerd inkomen en derhalve onzekerheid creërt op de tarieven. Bij 

de revenue cap methode wordt gedurende een bepaalde periode een bepaald inkomen aan 

de netbeheerder gegarandeerd. Dit inkomen wordt aldus bepaald dat de netbeheerder in 

staat is om de wettelijk opgelegde taken te vervullen. Een belangrijk verschil tussen de twee 

is de manier waarop de onzekerheid over het volume van de verkochte diensten wordt 

behandeld.  

 

De systeembeheerder kan bijkomende winst genereren door ofwel een verhoging van de 

efficiëntie ofwel door te besparen op zijn dienstverlening (hoe minder diensten, hoe lager de 

kosten). Hieruit blijkt dat een methode met een “cap” en nauwgezette controle vergt op de 

kwaliteit van de dienstverlening, inclusief de veiligheid 

 

Er kan hier volgende bedenking gemaakt worden: 

 

Er zou kunnen gesteld worden dat het gebruik van de wettelijk voorziene mogelijkheden in 

enerzijds de gaswet en anderzijds de wet van 22 januari 1945 om hetzij maximumprijzen 

hetzij maximumwinst vast te stellen, eigenlijk een toepassing inhoudt van de “price cap” 

methode. Voorgaande kan bijdragen tot de ontwikkeling van een wettelijk argumentarium dat 

de aanwending van een “price cap” systeem ondersteunt. 
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Tot slot kan opgemerkt worden dat één van de grote voordelen van een price cap systeem 

erin bestaat dat de bewijslast (bewijzen van het gerechtvaardigd zijn van kosten) omgekeerd 

wordt en bij de te controleren instantie gelegd wordt. 

 

Conclusie 

125. Er kan overwogen worden om gedetailleerd te onderzoeken of het (veralgemeend) 

hanteren van het price cap systeem niet voordeliger is in het kader van de 

tarificatieprocedure. 

 

11.3.5  De heffingen 
 

126. Een mogelijke directe impact op de tarieven kan erin bestaan dat de financiering via 

heffingen van een aantal wettelijk ingestelde verplichtingen, (geheel of gedeeltelijk) 

vervangen wordt door een alternatieve financieringswijze.52  

 

Een mogelijke alternatieve financieringswijze werd eerder aangehaald in het deel dat artikel 

15/10,§3,6° besproken heeft. De voordelen die eventueel zouden genoten zijn van het in het 

gereguleerde systeem gevoerde afschrijvingsbeleid moeten toekomen aan de eindafnemers. 

Er dient wel opgemerkt te worden dat hier niet gesproken wordt over het afschaffen van de 

verplichtingen die gefinancierd worden door de heffingen, omdat dit een maatschappelijke 

keuze is die op het desbetreffende beleidsniveau moet gemaakt worden. Er wordt hier enkel 

een suggestie naar voren geschoven in het kader van de vraagstelling door de heer Minister. 

Daarenboven moeten we ons hier beperken tot de federale heffingen of verplichtingen gelet 

op de bevoegdheidsverdeling tussen de diverse beleidsniveaus. 

 

De CREG spreekt zich hier niet uit over de wenselijkheid om de fiscaliteit op de energie te 

bevoorrechten ten opzichte van andere fiscaliteit. De CREG stelt in het algemeen vast dat de 

uitbreiding van verschillende belastingen, die soms vermomd zijn onder vorm van 

openbaredienstverplichtingen, een administratieve last veroorzaakt, die op de aardgasprijs 

een invloed heeft.  

 

De administratieve complexiteit vormt eveneens een belemmering voor de toegang op de 

markt voor de nieuwe concurrenten. Door het potentieel van concurrentie aldus te 

verminderen, laat zij de grote, goed gevestigde ondernemingen toe om hun prijs te 

verhogen. 

                                                 
52 Bedrag van de federale heffingen waaraan gassector onderhevig is :  +/- 31,5 mio. € 
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Conclusie 

127. Er kan onderzocht worden of er in de plaats van de bestaande heffingen geen andere 

financieringswijze kan uitgewerkt worden zonder daarom aan de finaliteit van de heffing zelf 

te raken. 

 

11.3.6  Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) 
 

128. In artikel 15/10, §3, 5°, wordt gesteld dat energie een goed van eerste levensbehoefte 

is. Deze logica doortrekkend kan gesteld worden dat het niet langer aanvaardbaar is dat op 

een goed van eerste levensbehoefte nog langer een BTW-tarief van toepassing is dat gelijk 

staat met het tarief dat geheven wordt op “luxegoederen”, namelijk 21%. 

 

In het verlengde van de hiervoor opgebouwde logica zou kunnen voorgesteld worden om het 

BTW-tarief op gas (en bij uitbreiding energie) te verlagen naar 6%, hetgeen een directe 

impact zou hebben op de eindprijzen die de klanten moeten betalen. 

 

Conclusie 

129. Er kan onderzocht worden of een verlaging van het BTW-tarief een (budgettair) 

haalbaar voorstel is. 
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12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

130. De prijs van het gas dat aan de eindafnemer in België wordt geleverd, kan worden 

uitgesplitst in 5 componenten: import, vervoer, distributie, levering en belastingen/ 

toeslagen/inhoudingen. De regelgeving is momenteel slechts op een beperkt deel van de 

gasmarkt van toepassing, meer in het bijzonder op het vervoer en de distributie van gas, 

terwijl de invoer en de levering aan de concurrentie onderworpen zijn. Hierdoor wordt slechts 

een deel van de eindprijs, variërend van 40 procent voor een residentiële klant tot 10 procent 

voor een industriële afnemer, rechtstreeks gecontroleerd door de CREG. 
 

Bijgevolg moet de concurrentie doeltreffend spelen indien men de doelstellingen van de 

liberalisering wil bereiken en men de eindafnemer gasleveringen tegen de beste prijs wil 

aanbieden. Daadwerkelijke concurrentie is een belangrijk element als men weet dat de 

liberalisering gepaard gaat met de opsplitsing van geïntegreerde maatschappijen (invoer, 

vervoer en levering op het vervoersnet alsook distributie en levering op het distributienet) 

naar ondernemingen die afzonderlijke activiteiten voeren, wat doorgaans tot uitdrukking komt 

in een verhoging van de eigen kosten van die ondernemingen. 
 

Al bij al bevindt de prijs van het gas op de Belgische markt zich in een goed gemiddelde ten 

opzichte van de buurlanden. Zoals hoger al werd aangegeven, is het echter nog mogelijk het 

bedrag van de diverse componenten te verlagen.  
 

 

Invoer en transport van gas tot de grens 
 

131. De aanvoerportefeuille kan vanuit kostenoptiek zeker niet als suboptimaal beschouwd 

worden: in vergelijking met de andere oorsprongsgebieden wordt de Belgische markt 

bevoorraad uit winningsgebieden die nabij liggen en/of grote schaalvoordelen bieden. Ook 

de nodige diversificatie is aanwezig. 

 

In absolute grootteorde zijn de aankoopprijzen aan de grens voor de directe buurlanden van 

België van een vergelijkbaar niveau, behalve UK en in mindere mate Nederland die als 

producerende landen in ruime (UK: 90%) of beperkte mate (NL: 40%) aan zelfbevoorrading 

doen. Zowel in 2004 als 2005 zit België in de middenmoot. 
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Op basis van de analyse kan ook gesteld worden dat in absolute termen (€/MWh) er een 

zekere gelijkschakeling is van de aankoopprijzen van het gas aan de grens (ongeacht de 

bestemming). De prijsspanning tussen de hoogste (Nederland/Duitsland) en de laagste 

(Noorwegen/Algerije/Rusland) is weliswaar beperkt tot circa 5 à 10% maar gezien het 

aandeel van de aankoopprijs aan de grens in de eindprijs van de verbruiker 40% en 90% kan 

bedragen, is een (beperkte) heroriëntering van de oorsprongsgebieden een mogelijke piste 

om de eindprijs te drukken.53

 

De prijs van het gas aan de grens, welke gemeten wordt door de parameter G, bestaat uit 

exploratie-/productiekosten, transportkosten tot het land van bestemming, de rente van de 

producent, de transporteur en het uitvoerende land. De parameter G, die weliswaar uitgaat 

van de niet-geliberaliseerde markt, dient momenteel als indexeringsbasis voor talrijke 

gasleveringscontracten op de geliberaliseerde markt en dit zal in de toekomst waarschijnlijk 

zo blijven. 
 

Het is eveneens duidelijk dat - door de specifieke berekeningswijze van de kostprijs van de 

molecule in de bevoorradingscontracten - noch de producenten van aardgas, noch de 

importeurs van de consumerende landen een rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen op de 

evolutie van de indexen die in de contracten staan (vnl. evolutie van de prijs van de ruwe 

Brentolie). Deze indexaties zijn echter de directe determinant van de aankoopprijs aan de 

grens. De vraag kan dus gesteld worden of de wijze van indexatie niet herzien moet/kan 

worden. 

 

De stijging in 2005 en de toekomstige evolutie van de prijs van het gas aan de grens dient,  

binnen het kader van de bestaande langetermijncontracten, dan ook als een exogeen 

gegeven beschouwd te worden daar dit effect enkel gemilderd kan worden indien de 

desbetreffende indexatieclausules in de contracten aangepast worden.   

 

Het is evenwel belangrijk dat de overheidsinstanties een duidelijk zicht hebben op de 

componenten van de G-parameter. Vóór de liberalisering werden de gasbevoorradings-

contracten systematisch aan de regering voorgelegd opdat die de voorwaarden en de 

bevoorradingszekerheid van het land kon onderzoeken. De recente condities en afspraken 

tussen de voornaamste invoerder Distrigas enerzijds en de exporterende landen/partijen 

anderzijds zijn nu echter niet transparant voor de Belgische overheden zodat de bepaling 

van de monopolierente moeilijk uitvoerbaar is. Het zou nuttig zijn te onderzoeken of de 

                                                 
53  De prijsspanning is berekend op basis van gemiddelde prijzen voor 2005. 
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kostpijs op de grens als dusdanig goed verrekend is in de G-parameter, of die een goede 

afspiegeling is van de werkelijkheid en geen over- of ondergewaardering inhoudt. Hoewel de 

CREG bevoegd is om van de aardgasondernemingen die op de Belgische markt actief zijn, 

alle nodige inlichtingen te vorderen, voorzover zij haar aanvraag motiveert54, en een revisor 

aangesteld is om de evolutie van de G-parameter te volgen, beschikt de CREG, ondanks 

haar verzoeken, niet over de indexeringsclausules die in de gasbevoorradingscontracten zijn 

opgenomen en kan zij tot op heden geen objectief en gedetailleerd advies uitbrengen over 

deze parameter.   
 

Een informatieverplichting ten opzichte van een autoriteit kan hierin verbetering brengen en 

de marktwerking meer doorzichtig maken. De CREG beveelt dan ook aan dat de 

voorwaarden en bepalingen van de aankoopcontracten voor gas (met uitzondering van de 

transacties op de spotmarkt55) voortaan aan een neutrale (eventueel regulerende) partij 

worden meegedeeld bij het sluiten van het contract en bij elke contractherziening. Bij een 

verzending naar de CREG kan de commissie een advies uitbrengen ter attentie van de 

Minister van Energie. Deze bepalingen en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de 

gegevens zouden moeten worden opgenomen in de gaswet. 
 

 

Vervoer van gas op het Belgisch grondgebied 
 

132. Na de kostprijs van het gas aan de grens is het vervoer de belangrijkste component 

van de eindprijs voor de industriële verbruikers die rechtstreeks op het vervoersnet 

aangesloten zijn. De door FLUXYS toegepaste tarieven voor gasvervoer behoren tot de 

meest competitieve in Europa, zonder evenwel de laagste te zijn. 
 

Tussen 2002, het jaar waarin de overbrengingstarieven voor het eerst werden goedgekeurd 

door de CREG, en 2006 zijn de capaciteitstarieven gedaald met ongeveer 10,8 procent 

exclusief inflatie, of 18,6 procent in reële cijfers. Het moet nog worden aangetoond of die 

verlagingen daadwerkelijk aan de eindafnemers werden verrekend door de gebruikers van 

het net en de leveranciers. 
 

Parallel stelt men, onder impuls van de CREG en de regelgeving, een gestage diversificatie 

vast van het aanbod van overbrengingsdiensten van FLUXYS (capaciteit op korte termijn, 

                                                 
54 Ten deze een betere inschatting van de voorschotfacturen. 
55 Gelet op het meer publieke karakter van de prijsvorming en transacties op deze markt en het 
voorlopig nog beperkte belang in de totale aankoopportefeuille van Distrigas. 
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onderbreekbare capaciteit, voorwaardelijke capaciteit, aanvullende flexibiliteitsdiensten, 

secundaire markt, ...). 

 

De verlaging van de vervoerstarieven kan meer in het bijzonder worden verklaard door de 

afwijzing van onredelijke kosten door de CREG, een betere budgettering van de kosten en 

netgebruiken door FLUXYS, de overdracht van bonussen (verschil tussen het budget en de 

werkelijkheid voor de kosten, de ontvangsten en de verkochte capaciteiten) naar de tarieven 

van de volgende boekjaren, de daling van de rentetarieven op lange termijn (OLO) die als 

basis dienen voor de bepaling van de winstmarge, toegekend aan FLUXYS, en ten slotte de 

jaarlijkse toename van de gereserveerde capaciteiten.  

 
Afgezien van die daling kunnen op termijn de jaarlijkse stijging van sommige kosten leiden 

tot een verhoging van de tarieven voor gasvervoer. Dit heeft namelijk te maken met de 

veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de installaties, de verwachte verhoging van de 

investeringen, de vermindering van de gebruiksgraad (bij het wegwerken van congestie) en 

de verwachte herziening van de principes voor de berekening van de billijke winstmarge en 

de afschrijvingen in een nog goed te keuren koninklijk besluit. 
 

De winstmarge moet billijk zijn, zowel voor de gebruikers als voor de beheerder van het net.  

Aangezien het tarief voor gasvervoer actueel voor 30 procent bestaat uit de winstmarge, 

ondanks de zeer lage OLO-tarieven, vindt de CREG dat de huidige principes ter bepaling 

van de marge, voldoen aan de eisen inzake rentabiliteit en investeringen op de 

aardgasmarkt.   
 

Naast de opbrengst van de geïnvesteerde kapitalen (WACC) moet rekening worden 

gehouden met het niveau van de Regulated Asset Base (RAB), de herwaarderings-

meerwaarden en het vroegere en huidige afschrijvingstempo.  
 

Om de competitiviteit van de gasvervoersactiviteit in België te handhaven en de verbruikers 

een voldoende aantrekkelijke eindprijs voor het gas te waarborgen, beveelt de CREG aan de 

tot heden toegepaste principes voor kostenbeheersing en -controle en voor de berekening 

van de billijke winstmarge te behouden.  

 

Niettemin kan onderzocht worden of de ‘price cap’ methode ten opzichte van de huidige ‘cost 

plus’ methode al dan niet tot betere resultaten zou kunnen leiden als systeem voor het 

vaststellen van de tarieven. 
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Noteer ten slotte dat FLUXYS, binnen de bevoegdheid van de dividendpolitiek die de zijne is, 

ten aanzien van zijn aandeelhouders jaarlijks een pay out ratio hanteert die dubbel zo hoog 

is als het gemiddelde van de ondernemingen uit de BEL 20, en dat het dividend de voorbije 

jaren sneller is gegroeid dan bij het begin van de liberalisering en de periode ervoor. 

 

 

Gasopslag in België 
 

133. De tarieven van FLUXYS voor aquiferopslag (Loenhout) behoren tot de laagste, en 

zijn zelfs de laagste, vergeleken met de geafficheerde prijzen en richttarieven die in de 

buurlanden worden toegepast. Zij zijn een voldoende getrouwe weergave van de 

'werkelijkheid van de kosten', en de publicatie van de tarieven en van de toegangsregels- en 

voorwaarden van FLUXYS behoren tot de meest transparante. Dezelfde conclusies zijn van 

toepassing voor de opslag van gas in vloeibare vorm (Peak shaving van Zeebrugge). 

 

Tussen 2004 en 2006 zijn de tarieven 6 procent gedaald zonder inflatie, of 11 procent in 

absolute waarde. De tarieven kunnen op het huidige peil gehandhaafd blijven op voorwaarde 

dat FLUXYS zijn kosten beheerst en de verwachte herziening van de tariefprincipes en de 

billijke winstmarge deze niet naar boven doet evolueren. 

 

Voor wat betreft de marktwerking is een (flexibel) gebruik van de stockage en, meer 

algemeen, de beschikbaarheid ervan essentieel. Nieuwe projecten dienaangaande dienen 

dus aangemoedigd te worden. 
 

Onderzocht kan worden of de ‘price cap’ methode ten opzichte van de huidige ‘cost plus’ 

methode al dan niet tot betere resultaten zou kunnen leiden als systeem voor het vaststellen 

van de tarieven. 

 

 

LNG-terminalling 
 

134. De door FLUXYS LNG toegepaste tarieven voor het gebruik van de 

methaantankerterminal van Zeebrugge, zijn vergelijkbaar met een gelijkaardig type installatie 

in het buitenland. 
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Tussen 2004 en 2006 zijn de tarieven 6,5 procent gedaald zonder inflatie, of 11,5 procent in 

absolute waarde. De tarieven kunnen evolueren enerzijds door beheersing van de kosten 

door FLUXYS LNG en anderzijds door de verwachte herziening van de tariefprincipes en de 

billijke winstmarge. 
 

Onderzocht kan worden of de ‘price cap’ methode ten opzichte van de huidige ‘cost plus’ 

methode al dan niet tot betere resultaten zou kunnen leiden als systeem voor het vaststellen 

van de tarieven. 

 

 

Distributie 
 

135. Na de kostprijs van het gas op de grens is de distributie de belangrijkste component 

van de eindprijs voor de residentiële en industriële verbruikers die rechtstreeks op het 

distributienet zijn aangesloten. De Belgische aardgasdistributienetbeheerders kunnen zowel 

wat betreft tarieven als kosten de vergelijking met het buitenland zeker doorstaan. Zij 

situeren zich veeleer onder het internationale gemiddelde.  
 

Tussen 2004, het jaar waarin de CREG bevoegd werd om de aardgasdistributienettarieven 

goed te keuren, en 2006, werden de door de aardgasdistributienetbeheerders aan de CREG 

voorgestelde budgetten, die aan de basis liggen van de tarieven, door de CREG gemiddeld 

met ruim 10%, buiten inflatie, verminderd. Er dient evenwel op worden toegezien dat deze 

daling door de tussenpersonen volledig aan de eindafnemers wordt doorgerekend.  

 

Een vergelijking van België met het buitenland verbergt evenwel de grote dispariteit tussen 

de Belgische aardgasdistributienetbeheerders onderling. Hoewel de aardgasdistribu-

tienettarieven vastgesteld worden volgens uniforme tarifaire principes valt het op dat het 

verschil tussen het hoogste en het laagste tarief voor alle klantentypes meerdere tientallen 

procenten bedraagt.  

 

Zowel verschillen in de kostenstructuur als verschillen in het absolute kostenniveau liggen 

aan de basis van de tariefverschillen tussen de Belgische aardgasdistributienetbeheerders. 

Een doorgedreven benchmarking – op basis van DEA56 of andere methoden – met 

kostenbesparende maatregelen en een eventuele referentie tarifering lijkt dan ook 

aangewezen. In de kostenstructuur valt op dat de billijke winstmarge bijna even groot is dan 

                                                 
56 Data Envelopment Analysis 
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de operationele kosten en gemiddeld 35% uitmaakt van de omzet van de aardgasdistributie-

netbeheerder, terwijl het gemiddelde van de Belgische ondernemingen slechts 7% bedraagt. 

Evenzo bedraagt de winst van de Belgische aardgasdistributienetbeheerders uitgezet 

tegenover het (niet-geherwaardeerd) eigen vermogen 17%, terwijl het gemiddelde 

nettorendement op het (grotendeels niet-geherwaardeerde) eigen vermogen van de gehele 

Belgische economie slechts 5,2% bedraagt. Op kostenniveau werd vastgesteld dat de 

gemiddelde netto winst per klant € 85 per jaar bedraagt. Deze winst per klant kan evenwel 

ook tot het viermaal hoger liggen bij de ene dan bij de andere distributienetbeheerder. 

 

Vastgesteld werd dat dit patrimonium voor meer dan € 1 miljard boven de (reeds 

geïndexeerde) boekwaarde werd geherwaardeerd. Zonder deze herwaardering, zouden de 

aardgasdistributienettarieven met gemiddeld 10% dalen. Een daling van de winst hoeft 

evenwel niet ten koste te gaan van de rendabiliteit van de aardgasdistributienetbeheerders, 

noch van de (geplande) investeringen. Een optimalisering van hun financieringsstructuur laat 

zelfs toe dat zij hun rendement op eigen vermogen nog verhogen. De investeringscapaciteit 

wordt doorgaans niet gehypothekeerd door het niveau van de billijke winstmarge, maar wel 

door de besteding ervan. Terwijl de bedrijven uit de BEL20 40% van hun winst uitkeren, 

keren de distributienetbeheerders, binnen de bevoegdheid van de dividendpolitiek die de 

hunne is, 92% aan hun publieke én private aandeelhouders uit, zodat er nog maar weinig 

rest om te herinvesteren. Aanbevolen wordt om een meer rechtstreekse relatie op te leggen 

tussen de winsten en de taken van een netbeheerder, die toch een gereguleerde 

onderneming met wettelijk monopolie is. 

 

Wat betreft de operationele kosten is een duidelijke tendens merkbaar tot uitbesteding van 

taken door de netbeheerder aan een of meer andere rechtspersonen, waarmee al dan niet 

een deelnemingsverhouding bestaat. Hoewel dit mogelijk synergie-effecten oplevert, doet dit 

tevens de vraag rijzen of deze evolutie de bevoegdheden van de (federale of gewestelijke) 

regulatoren en toezichthouders feitelijk niet inperkt. Wettelijke of statutaire garanties dienen 

bij de netbeheerders te worden bedongen opdat deze bevoegdheden kunnen worden 

gevrijwaard en ten volle blijven worden uitgeoefend.  

 

De toepassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten dient te worden bekeken, 

ingeval van uitbesteding aan onderaannemers, waarmee vaak in exclusiviteit wordt 

samengewerkt, en die soms verwante ondernemingen zijn. 
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De evolutie van de aardgasdistributienettarieven in de toekomst zal wellicht sterker 

beïnvloed worden door een aantal tariefverhogende dan door enkele tariefverlagende 

tendensen. Het is daarom van groot belang dat er op regelgevend vlak over gewaakt wordt 

dat het koninklijk besluit tot uitvoering van de gewijzigde gaswet van 1 juni 2005 de 

methodologie voor het vaststellen van de billijke winstmarge en de afschrijvingstoelages blijft 

gronden op de reeds erkende tarifaire en economisch gefundeerde principes. 
 
Onderzocht kan worden of de ‘price cap’ methode ten opzichte van de huidige ‘cost plus’ 

methode al dan niet tot betere resultaten zou kunnen leiden als systeem voor het vaststellen 

van de tarieven. 

 

 

De levering en de eindprijs voor de verbruiker 
 

136. Om de prijzen te doen dalen, is het belangrijk de markt verder open te stellen door de 

toegangsdrempels te verlagen57. Door de hoge concentratie in hoofde van Distrigas en de 

andere problemen betreffende de marktwerking kunnen de nieuwkomers op de gasmarkt 

niet doeltreffend concurreren met de historische spelers op de Belgische markt. 

 

De winstmarges die leveranciers, en vooral nieuwkomers, op de verkoop van aardgas 

kunnen realiseren blijken, op basis van de beperkte informatie daarover, aan de lage kant. 

Dat zou het gevolg kunnen zijn van hoge prijzen die de historische invoerder voor het 

aardgas aan de leveranciers aanrekent en eventueel hoger stelt voor nieuwkomers. Het is 

mogelijk dat de leveranciers, en vooral de nieuwkomers, hierdoor worden “gesqueezed” 

zodat de markt voor hen onaantrekkelijk wordt en de dominante speler, ECS, haar positie 

zou blijven behouden. Onderzoek van de nettowinst van de diverse leveranciers die in België 

actief zijn, lijkt deze analyse te ondersteunen. 
 

Uit onderzoek blijkt dat Distrigas, binnen de bevoegdheid van de dividendpolitiek die de zijne 

is,-zijn dividend in 2002 en 2003 exponentieel verhoogd heeft. Het handhaaft zich op dit 

niveau in 2004, wat overeenstemt met een vermenigvuldiging van het dividend met een 

factor 20 ten opzichte van de waarde vóór de liberalisering. 
 

                                                 
57 Nader onderzoek hieromtrent is evenwel aangewezen. 
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Naast de machtspositie als invoerder op de Belgische markt en de operationele en financiële 

gevolgen voor de nieuwkomers, kan die stijging worden verklaard door de omstandigheid dat 

Distrigas op een concurrentiële markt actief is en dat het niveau van het dividend aanzienlijk 

kan evolueren van jaar tot jaar, zowel naar boven als naar beneden. Hoewel de Belgische 

markt nog altijd het leeuwendeel betekent met een aandeel van 62 procent in 2004, heeft 

Distrigas zijn gasverkoop uitgebreid tot markten buiten België (38 procent), wat een 

bijkomende bron van inkomsten betekent.   
 

De bijna-monopoliepositie van Distrigas op de markt van de klanten die op het vervoersnet 

zijn aangesloten enerzijds en van ECS op de markt van de klanten die op het distributienet 

zijn aangesloten anderzijds, houden gevaren in voor een gezonde concurrentie. Zolang deze 

operatoren een machtspositie hebben, acht de CREG het nodig de leveringsmarkt meer te 

controleren. In een eerste fase zou de CREG, zoals dat al het geval is wat de invoer van gas 

betreft en met de nodige garanties betreffende de vertrouwelijkheid van de gegevens, over 

meer bevoegdheden moeten beschikken om gedetailleerde adviezen inzake gaslevering uit 

te brengen ten behoeve van de Minister van Energie. Die zou zo op een objectieve manier 

ingelicht kunnen worden over de werkelijke werking van de markt. 
 

 

Werking van de markt 
 

137. De marktwerking kampt met een aantal belemmeringen en dit zowel op niveau van 

de prijs van het gas aan de grens, het vervoer als op niveau van de distributie en belevering. 

In deze studie werd evenwel geen diepgaande analyse van de concurrentie gevoerd, om op 

basis van een betere kennis van de zwakheden van de marktwerking, gerichte maatregelen 

voor te stellen. Hierna volgen de meest voor de hand liggende aanbevelingen. 

 

De dominantie van Distrigas voor wat betreft de langetermijncontracten voor de invoer van 

gas, zorgt ervoor dat Distrigas tevens het leeuwendeel van de import in België 

vertegenwoordigt. Dit is een problematiek die eveneens door de Europese Commissie 

onderzocht wordt in het kader van haar bevraging van de marktspelers, waaruit gebleken is 

dat het de “oude” monopolies zijn die de marktwerking belemmeren. De Belgische overheid 

kan echter ook concrete maatregelen nemen op dat vlak. Meer transparantie in de inhoud 

van de contracten kan een eerste stap zijn. 
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Wat de gasdoorvoer van grens tot grens en het vervoer naar de Belgische markt betreft, 

moeten de regels betreffende de capaciteiten van een zelfde leiding identiek zijn. Momenteel 

is dat niet het geval : ongeveer 67 procent van de totale capaciteit op de ingangspunten van 

het Belgische net wordt gecontroleerd door Distrigas en zijn dochterondernemingen, terwijl 

de netbeheerder, FLUXYS, slechts ongeveer 33 procent van die capaciteit beheert.  Het is 

wenselijk dat alle vervoersdiensten, zowel voor doorvoer als voor binnenlands vervoer, en 

zowel voor L- als voor H-gas, worden aangeboden door de operationele beheerder van het 

net, namelijk FLUXYS.   
 

Er moet in dezelfde garanties inzake de gereguleerde toegang van derden (objectiviteit, 

transparantie en niet-discriminatie) worden voorzien voor doorvoer en vervoer, omdat anders 

bepaalde marktspelers in staat zijn zich aan nauwkeurig omschreven regels te onttrekken, 

terwijl andere spelers verplicht zijn die naar de letter te volgen. Tegen die achtergrond is de 

CREG van oordeel dat de doorvoer moet worden onderworpen aan de regels van de 

gedragscode.  Om rekening te houden met de verschillen tussen doorvoer en overbrenging 

bestemd voor de Belgische markt, maken de gedragscode en de bijbehorende documenten 

(indicatief vervoers-programma, netwerkcode) het mogelijk specifieke regels te preciseren 

die zowel op doorvoer als op overbrenging van toepassing zijn. 
 

Wat de doorvoertarieven betreft, beveelt de CREG een amendering van de gaswet aan, in 

het bijzonder de uitzonderingsregel, bedoeld in artikel 15/5 quinquies van de gaswet, worden 

geamendeerd. Het is belangrijk op doorvoertarieven dezelfde bepalingen toe te passen als 

voor de tarieven voor binnenlands vervoer, voor wat de dekking van het inkomen, de 

vergelijking op internationaal niveau en de optimalisering van de benuttingsgraad betreft. 
 

De toepassing van de gedragscode op doorvoer, gekoppeld aan de invoering van duidelijke 

regels (toegang tot het net, informatieplicht, open reserveringssysteem, congestiebeheer, 

secundaire markt, …) zal zeer gunstige gevolgen hebben voor de Belgische markt en zal de 

ontwikkeling van de concurrentie mogelijk maken, met gunstige effecten op de gasprijzen 

voor de eindafnemer als resultaat. 

 

De herstructurering van de hub, de komst van nieuwe spelers en de bijbehorende 

bevoorradingszekerheid zouden eveneens worden gestimuleerd door een duidelijk 

regelgevend kader, gebaseerd op de bekende transparantie- en niet-discriminatieprincipes. 

 

Hoewel doorvoer slechts 3 procent van de omzet vertegenwoordigt, neemt hij 32 procent van 

het nettoresultaat van Distrigas voor zijn rekening.  Deze activiteit is echter niet alleen een 
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belangrijke bron van inkomsten voor Distrigas, maar ook een instrument om zijn 

machtspositie op de Belgische markt te handhaven. 
 

Voor distributie en levering zijn de volgende punten te bepleiten : het op punt stellen van het 

reconciliatie proces, het rationeel gebruik van regionaal opgelegde openbare 

dienstverplichtingen en - specifiek voor de DNB’s - een toereikende informatieuitwisseling 

met de nieuwe leveranciers, een transparante aansluitingspolitiek van nieuwe klanten alsook 

een verifieerbare berekeningswijze van het verbruik door de eindklant. 
 

Tenslotte kan betreffende de eventuele fusie tussen Suez en GDF geconcludeerd worden 

dat deze de twee belangrijkste spelers voor import en levering van gas zou bundelen en dus 

de reeds bestaande concentratie op deze markt nog zou verhogen. De levering op de markt 

van L-gas evenals de opslagcapaciteit en de doorvoer van L-gas, zou voor 100% in handen 

komen van de toekomstige entiteit  De levering van H gas zou voor 94% beheerst worden 

door deze groep. 

 
 

Mogelijkheden op wetgevend vlak   
 

138. Zonder wijzigingen aan te brengen aan de bestaande wetgeving, zouden op basis 

van de vigerende wettelijke bepalingen een aantal maatregelen met een prijsreducerend 

effect kunnen genomen worden. 

 

Zo voorziet de gaswet in de mogelijkheid om maximumprijzen op te leggen, mits het naleven 

van een aantal modaliteiten (art.15/10).  

 

Voor de volledigheid moet ook verwezen worden naar de mogelijkheid tot het nemen van 

beschermingsmaatregelen (art. 23), maar die enkel kan aangewend worden in uitzonderlijke 

omstandigheden, zoals in geval van dreigende crisis. 

 

Naast de gaswet biedt ook de bestaande wet van 22 januari 1945 op de economische 

reglementering en de prijzen een aantal instrumenten om matigend op te treden op het vlak 

van de prijs(vorming). Zo bieden de artikelen 1 tot en met 3 van deze wet instrumenten die 

gaan van het afsluiten van een programmaovereenkomst, over het vaststellen van 

maximumprijzen en/of maximum winstmarges tot het hanteren van een stelsel van 

prijsverhogingsaangifte. 
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