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INLEIDING 
 

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

ontving op 19 juni 2007 een schrijven van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse 

Handel en Wetenschapsbeleid (hierna: de Minister) met het verzoek hem een studie te willen 

laten geworden waarbij de CREG onder meer onderzoekt: 

– in welke mate de beweegreden van de aangekondigde prijsstijging correct is en 

overeenstemt met de realiteit; 

– of deze prijsstijging een inhaalbeweging is van het verleden, zijnde een compensatie 

van mogelijk verlies aan inkomsten; 

– de gehanteerde formule voor berekening van de aardgas- en elektriciteitsprijs en in 

welke mate deze formule leidt tot mogelijke neveneffecten op de markt; 

– maatregelen voor te stellen die de neveneffecten op de markt wegwerken. 

 
Op 25 juni 2007 ontving de CREG een tweede schrijven van de Minister met het verzoek de 

op 19 juni gevraagde studie eveneens toe te passen op de elektriciteitssector, meer bepaald 

de prijsaanpassingen elektriciteit voor professionele klanten te onderzoeken. 

 

Op 29 juni 2007 ontving de CREG een derde schrijven van de Minister met het verzoek van 

de Regering om nog drie bijkomende elementen te willen toevoegen aan de studie: 

– het effect van het afsplitsen van Distrigas van andere marktactoren en het effect van 

bijkomende spelers naast Distrigas; 

– het effect van de creatie van een gasbeurs; 

– de invoering van een prijsregulering zoals voorzien in artikel 15/10 van de gaswet. 

 

De studie die op basis van de drie voornoemde schrijvens (hierna: het verzoek van de 

Minister) 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 (hierna: de gaswet) enerzijds en artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) anderzijds, 

dat stelt dat de Minister de CREG om onderzoeken en studies betreffende de aardgas- en 

elektriciteitsmarkt kan vragen. Daarnaast heeft de CREG op grond van artikel 15/14, §2, 

8°bis, van de gaswet en artikel 23, §2, 14°bis, van de elektriciteitswet als taak erop toe te 

zien dat de tarifering voor de levering van aardgas, respectievelijk elektriciteit gericht is op 

het algemeen belang en zich in het globale energiebeleid integreert. 
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Deze studie bestaat uit 6 hoofdstukken. Ten eerste worden doel en chronologie van de 

studie toegelicht. Ten tweede worden enkele algemene principes van de geliberaliseerde 

aardgas- en elektriciteitsmarkt uiteengezet. Ten derde wordt de verhoging van de aardgas-

prijs onderzocht en worden hieruit conclusies getrokken. Ten vierde wordt de verhoging van 

de elektriciteitsprijs geanalyseerd en worden hieruit conclusies getrokken. Ten vijfde worden 

de deelconclusies samengevat tot een aantal algemene conclusies. Ten zesde worden tot 

slot een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op zijn vergadering 

van 27 juli 2007. 
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1 DOEL EN CHRONOLOGIE VAN DE STUDIE 
 

1. Het verzoek van de Minister is drieledig. Ten eerste wordt gevraagd een onderzoek 

te voeren betreffende de realiteit van een aantal beweringen en hypothesen omtrent de 

beweegredenen van de door Electrabel aangekondigde prijsverhoging. Ten tweede wordt 

gevraagd de mogelijke neveneffecten op de markt van deze prijsverhoging te onderzoeken. 

Ten derde wordt gevraagd maatregelen voor te stellen die de neveneffecten op de markt 

wegwerken. Als onderdeel hiervan voor wat betreft de gasmarkt werden door de Regering 

reeds een drietal maatregelen naar voor geschoven waarvan de CREG het effect dient te 

onderzoeken. Het betreft de afsplitsing van Distrigas en bijkomende spelers naast Distrigas, 

de creatie van een gasbeurs, en tot slot het vaststellen van maximumprijzen voor de levering 

van aardgas aan eindafnemers. 

 

2. Het doel van de studie is bijgevolg een objectief onderzoek te voeren ten einde 

antwoord te bieden op vragen uit het verzoek van de Minister. Met toepassing van artikel 

15/16, §1, van de gaswet en artikel 26 van de elektriciteitswet kan de CREG bij de uitvoering 

van de taken die haar worden opgelegd van de aardgasondernemingen, respectievelijk 

elektriciteitsbedrijven, die actief zijn op de Belgische markt, alle nodige inlichtingen vorderen. 

Ingevolge de wijziging van de gas- en elektriciteitswet bij wet van 1 juni 2005 is hier evenwel 

aan toegevoegd “voorzover zij haar aanvraag motiveert”.  

 

3. Gelet op de beperkte toezichts- en handhavingsbevoegdheden van de CREG zal de 

finaliteit van de studie er enerzijds in bestaan dat andere instanties die met een onderzoek 

van deze problematiek belast werden, zoals de Raad voor de Mededinging, of andere 

instanties met handhavingsbevoegdheden die op eigen initiatief een onderzoek kunnen 

voeren, zich kunnen baseren op de feitenvinding en conclusies van deze studie. Anderzijds 

zal de finaliteit van deze studie er ook in bestaan – zoals trouwens uitdrukkelijk in het 

verzoek van de Minister gesteld – maatregelen voor te stellen c.q. beleidsaanbevelingen te 

formuleren die door de beleidsmakers ten uitvoer kunnen worden gebracht.  

 

4. De aanleiding voor het onderzoek van de CREG is de publicatie op vrijdagavond 15 

juni 2007 door Electrabel van een persbericht met als titel “Electrabel past zijn prijzen aan als 

gevolg van de prijsstijging op de internationale markten en informeert zijn klanten individueel 

en schriftelijk”1 . De chronologie van de hieropvolgende reacties maakt duidelijk dat het 

onderwerp van het onderzoek continu in beweging was: 

 
1 Zie bijlage 1. 
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– Op 19 juni 2007 ontving de CREG een eerste brief van de Minister met de vraag naar 

een onderzoek omtrent de aangekondigde prijsverhoging; 

– Inmiddels had Electrabel een lijst met vaak gestelde vragen over de evolutie van de 

aardgasprijs op zijn website gepubliceerd2; 

– Op 21 juni 2007 richtte de CREG een brief met vragenlijst aan Electrabel; 

– Op vrijdagnamiddag 22 juni 2007 organiseerde Electrabel een persconferentie en 

publiceerde het een tweede persbericht3; 

– Op 25 juni 2007 richtte de CREG een brief met vragenlijst aan Distrigas; 

– Op dezelfde dag ontving de CREG een tweede brief van de Minister met de 

precisering dat het onderzoek tevens de elektriciteitssector diende te omvatten; 

– Op 28 juni 2007 richtte de CREG een brief met vragenlijst aan de overige 

aardgasleveranciers actief op de Belgische markt; 

– Op diezelfde dag richtte de CREG een brief met vragenlijst aan Electrabel met 

betrekking tot de verhoging van de elektriciteitsprijzen; 

– Op 29 juni 2007 ontving de CREG een derde brief van de Minister met enkele 

bijkomende vragen vanwege de Regering; 

– Op 2 juli 2007 ontving de CREG de antwoorden van Electrabel en Distrigas op de 

haar brieven van respectievelijk 21 en 25 juni 2007; 

– Op 5 juli 2007 verspreidde Electrabel een persbericht4, alsook Test-Aankoop, waarin 

de eerder aangekondigde aardgasprijsverhoging met een maand werd uitgesteld en 

waarin een tweede individuele, verduidelijkende mailing terzake werd aangekondigd; 

– Op diezelfde dag paste Electrabel ook zijn lijst met vaak gestelde vragen over de 

evolutie van de aardgasprijs op zijn website aan5; 

– Op 7 juli 2007 ontving de CREG het antwoord van Electrabel op haar brief van 28 juni 

2007; 

– In de week van 9 juli 2007 ontving de CREG de antwoorden van de overige 

aardgasleveranciers, met uitzondering van EBEM, op haar brief van 28 juni 2007; 

– Op 12 juli 2007 richtte de CREG opnieuw twee brieven met vragen om bijkomende 

inlichtingen aan zowel Electrabel als Distrigas; 

– Op 17 juli 2007 ontving de CREG de antwoorden van Electrabel en Distrigas op haar 

brieven van 12 juli 2007; enige bevestigende documenten werden op 23 juli 2007 

door de CREG ontvangen. 

 

 
2 Zie bijlage 4. 
3 Zie bijlage 2. 
4 Zie bijlage 3. 
5 Zie bijlage 5. 
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2 ALGEMENE PRINCIPES VAN DE GELIBERALI-
SEERDE AARDGAS- EN ELEKTRICITEITSMARKT  

 

 

5. Ingevolge de omzetting van de Europese Richtlijnen inzake de openstelling van de 

gas- en de elektriciteitsmarkt is de energiemarkt sinds 1 juli 2003 in Vlaanderen, en sinds 1 

januari 2007 in Wallonië en Brussel, volledig vrijgemaakt. Dit betekent enerzijds dat alle 

bedrijven en particulieren sindsdien vrij hun elektriciteits- en/of aardgasleverancier kunnen 

kiezen. Anderzijds betekent dit dat verticaal geïntegreerde bedrijven die activiteiten van 

invoer (gas) of productie (elektriciteit), vervoer, distributie of levering bundelden worden 

ontvlecht teneinde minstens een organisationele scheiding te realiseren tussen de 

netwerkactiviteiten (vervoer en distributie) en de overige activiteiten. Tabel 1, respectievelijk 

Tabel 2 geeft de evolutie weer van de Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt in het licht 

van de liberalisering met betrekking tot de verschillende activiteiten en spelers op de markt6. 
 

6. In het kader van de vrijmaking werden aan de CREG beslissingsbevoegdheden 

gegeven inzake de netwerkactiviteiten (vervoer en distributie), namelijk:  

 

– de goedkeuring en controle van de tarieven voor zowel het gebruik van en de 

aansluiting op de vervoers- en distributienetten van aardgas en elektriciteit als 

de opslag- en LNG-installaties van aardgas; 

– de toegang tot het vervoersnet van aardgas en elektriciteit en de opslag- en 

LNG-installaties van aardgas. 
 

 

Voor de andere activiteiten van de vrijgemaakte markt heeft de CREG een algemeen 

raadgevende taak. 

 
6 Voor de marktaandelen zie “De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 
2006” van de Belgische energieregulatoren, 
http://www.creg.be/pdf/Presse/2007/compress23042007nl.pdf  
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Tabel 1:  Evolutie van de aardgasmarkt 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 

Tabel 2:  Evolutie van de elektriciteitsmarkt in het licht van de liberalisering 

Activiteit Toestand vóór liberalisering Toestand ná liberalisering 
Productie Dominante speler 

CPTE (Electrabel + SPE) 

Concurrentie 
Electrabel, SPE, RWE,… 

Vervoer Wettelijk monopolie 
CPTE 

Wettelijk monopolie 
Transportnetbeheerder: ELIA 

Distributie Wettelijk monopolie 
32 intercommunales 

Wettelijk monopolie 
26 intercommunales 

(distributienetbeheerders) 
Levering Wettelijk monopolie 

(eindverbruikers op distributieniveau), 

Dominante spelers (industriële klanten) 
Electrabel, SPE 

Intercommunales (distributie) 

Concurrentie 
Transportnet : 31 leveranciers o.a. 

Electrabel, SPE, EDF, E.ON, NUON, 

Endesa,… 

Distributienet: ECS, Nuon, Luminus, … 

Bron : CREG 

 

7. De prijs van het aardgas en de elektriciteit voor de eindafnemer is samengesteld uit 

de kost en de winstmarge voor elk van de vier genoemde activiteiten, met daar bovenop de 

heffingen en toeslagen. Het aandeel van elke component is enerzijds afhankelijk van het 

totaal verbruik van de klant en anderzijds van de respectieve evolutie van de desbetreffende 

component. Figuur 1 geeft een inzicht in de samenstelling van de gasprijs exclusief 21% 

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

MWh per jaar. Figuur 2 geeft de samenstelling weer van de elektriciteitsprijs exclusief 21% 

BTW voor een residentiële klant met een jaarverbruik van 3.500 kWh.  
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Figuur 1:  Ontleding van de gasprijs excl. BTW - residentiële klant 22 MWh/jaar (2005) 

44%

10%

29%

13%
4%

Energie (invoer) Vervoer (en opslag) Distributie Levering Toeslagen  
Bron : CREG 

 

Figuur 2:  Ontleding van de elektriciteitsprijs excl. BTW - residentiële klant 3.500 kWh/jaar (2006) 

67%
7%

18%

8%

Energie (productie + levering) Vervoer Distributie Toeslagen  
Bron : CREG 

 

 

8. 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 , terwijl de invoer, 

productie en de levering aan de concurrentie onderworpen zijn. Dit betekent dat de CREG 

slechts een gedeelte van de uiteindelijke verbruiksprijs rechtstreeks controleert. Wat betreft 

aardgas bereikt de controle van de CREG minder dan 40% van de eindprijs voor een 

residentiële klant en nog minder voor een industriële klant (ongeveer 10%). Wat betreft 
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elektriciteit bedraagt het aandeel van de eindprijs inclusief BTW dat wordt gecontroleerd door 

de CREG circa 20%, terwijl de energie (productie en levering) meer dan de helft van de 

eindfactuur van een residentiële eindverbruiker vertegenwoordigt, hetgeen kan oplopen tot 

meer dan 75% voor een grote industriële eindverbruiker. Bijgevolg moet de concurrentie 

doeltreffend kunnen spelen als men het doel van de liberalisering wil bereiken en men de 

eindafnemer wil laten genieten van aardgas- en elektriciteitsleveringen tegen de beste prijs. 
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3 ANALYSE VAN DE AARDGASPRIJSVERHOGING  
3.1 PRIJSFORMULES VAN DE AARDGASLEVERANCIERS 
 

9. De door Electrabel aangekondigde aardgasprijsverhoging heeft betrekking op de 

energiecomponent 7  van de aardgasprijs voor de residentiële en professionele eindver-

bruikers. Voor deze klantencategorie hanteren de verschillende aardgasleveranciers op de 

Belgische markt in hun prijsformules soortgelijke principes die nog stammen uit de periode 

voor de liberalisering (zie paragraaf 10). Ten eerste bestaan de meeste prijsformules uit een 

vaste vergoeding (uitgedrukt in €/jaar) enerzijds en een variabele vergoeding naargelang het 

verbruik (uitgedrukt in c€/kWh) anderzijds. Ten tweede worden beide vergoedingen meestal 

geïndexeerd op basis van de evolutie van specifieke parameters.  

 

10. Voor de liberalisering8 zag de formule voor verkoopprijzen van het aardgas voor 

eindverbruikers aangesloten op het distributienet er als volgt uit9: 

– Vaste vergoeding = a * Igd 

– Variabele vergoeding = b * Igd + c * Iga 

 

Waarbij enerzijds a, b en c variabelen zijn en anderzijds Iga10 en Igd11 parameters zijn12 die 

respectievelijk de evolutie van de aankoopprijs van het gas door de toenmalige energie-

intercommunales en de evolutie van de kosten van de distributie, andere kosten dan deze in 

verband met de aankoop van het gas weergeven. De parameter Iga wordt op zijn beurt 

berekend volgens een formule waarin de parameter G een determinerende rol speelt. Deze 

parameter G is het gewogen gemiddelde van de prijzen (in €/MWh) aan de Belgische grens 

van de hoeveelheden aardgas die gedurende een bepaalde maand worden ingevoerd om de 

bevoorrading van de Belgische markt op lange termijn te verzekeren.  

 

11. In de periode dat enkel Vlaanderen volledig geliberaliseerd was, bleven de meeste 

aardgasleveranciers deze formule gebruiken omdat de parameter Iga nog steeds door de 

CREG in continuïteit van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas (CCEG) werd 

berekend en gepubliceerd ten behoeve van de niet geliberaliseerde eindafnemers in 

 
7 Onder het “energiegedeelte” wordt gemeenzaam de kost en winstmarge voor de invoer, het transport 
en de levering van het aardgas begrepen.  
8 Voor de residentiële eindverbruikers wil zeggen vóór 1 juli 2003 in Vlaanderen en vóór 1 januari 
2007 in Brussel en Wallonië. 
9  Op grond van het Ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de 
maximumprijzen voor de levering van aardgas 
10 Indexcijfer gas aankoop 
11 Indexcijfer gas distributie 
12 Voor de verdere analyse zijn de variabelen a, b en c en de Igd parameter niet van belang. 
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Wallonië en Brussel enerzijds en de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen 

of in een kwetsbare situatie anderzijds. Sinds de volledige vrijmaking van de Belgische 

energiemarkt op 1 januari 2007 en zolang er geen nieuwe parameter wordt bepaald met 

betrekking tot de maximumprijzen voor deze laatste categorie van klanten, berekent de 

CREG met het akkoord van de Minister een analoge parameter, de zogenaamde New Iga13. 

Elke aardgasleverancier zelf heeft evenwel de parameter Iga vervangen door zijn eigen 

indexeringsparameter. Daardoor ziet de prijsformule voor levering van aardgas aan 

residentiële afnemers er sinds de volledige liberalisering doorgaans uit als volgt uit, waarbij X 

voor elke leverancier weergegeven wordt in Tabel 3: 

– Vaste vergoeding = a * Igd 

– Variabele vergoeding = b * Igd + c * X 

 

Tabel 3:  Aardgasprijsparameter met achterliggende formule per aardgasleverancier 

Leverancier vervangt X door wat volgende formule inhoudt
CPIy-1

Electrabel CS Gpi 0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 CPIy-2
(sinds 01/01/07)

0,25 HUB + 0,0468 GOL603 -

CPIy-1
Gpi* 0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 CPIy-2
(*: na 30/09/07)

0,25 HUB + 0,0468 GOL603 +

Essent EGI 0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 0,143

Lampiris° 0,25 HUB + 0,0486 GOL603 - 3,068

Luminus Igm 0,25 HUB + 0,0468 GOL603 - 3

Nuon Ign 0,1 BRENT703 + 0,023 GOL703 + 0,024 1,4387 + 3,30726

CREG New Iga 0,1 BRENT703 + 0,023 GOL703 + 0,024 1,1613 {(RPI n-1 / RPI n-2) – 0,02} + 0,372626

°: In tegenstelling tot de andere leveranciers wordt deze formule wordt niet meer vermenigvuldigd met een 'c' van circa 2, zodat ze niet leidt tot een uitdrukking in c€/kWh, maar wel tot €/MWh

21,21479

21,21479

( -0,02 ) -1,3

HFO703   +

21,215

21,21479

3,5343

21,21479
3,0257

21,21479

21,21479

( )-0,02 -7,86
21,21479

HFO703   +

  
Bron : CREG, op basis van de websites van de respectievelijke leveranciers 

 

12. De tarieven van de verschillende aardgasleveranciers onderscheiden zich dus door 

de waarde van de variabelen a, b en c enerzijds, maar vooral door de indexeringsformule 

voor de aankoopkosten van het aardgas anderzijds. De verschillende indexeringsformules 

bevatten parameters in functie van de inflatie, de prijzen voor gasolie op de internationale 

                                                 
13 Zie het Advies (F)061116-CDC-601 van de CREG over de nieuwe definitie van de parameter G 
(http://www.creg.be/pdf/Adviezen/A601NL.pdf) en http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/GP-Param-NewG-
NL.pdf  
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markten en de gasprijs op de groothandelsmarkt van Zeebrugge14. Het valt evenwel op dat 

de indexeringsformules van Electrabel Customer Solutions, Essent, Lampiris en Lumininus 

zeer sterk op elkaar gelijken, met uitzondering van de vaste term op het einde van de 

formule (zie infra, paragraaf 39).  

 

3.2 BEWEEGREDENEN VAN PRIJSTIJGING VAN ELECTRABEL 
 
3.2.1 Het persbericht van 15 juni 2007  
 

13. In zijn persbericht van vrijdagavond 15 juni 2007 kondigde Electrabel een stijging van 

de aardgasprijzen aan als volgt: “De forse stijging van de brandstofprijzen die de voorbije 

jaren werd vastgesteld op de internationale markten, heeft voor Electrabel de bevoor-

radingskosten voor aardgas sterk doen toenemen. Electrabel heeft dan ook beslist om deze 

stijging door te rekenen aan al haar residentiële en professionele klanten.” 

 

14. Het is deze mededeling die aanleiding heeft gegeven tot het verzoek van de Minister, 

waarin hij de CREG vraagt de correctheid en de realiteit van de door Electrabel aangevoerde 

beweegreden te onderzoeken. De CREG heeft haar onderzoek dan ook in eerste instantie 

op deze mededeling gebaseerd, hoewel Electrabel later zijn oorspronkelijke communicatie 

meermaals heeft bijgestuurd (zie paragraaf 4). Ook in het antwoord van Electrabel op de 

vragenlijst van de CREG van 21 juni 2007 werd op de eerste plaats bevestigd dat de op hun 

website gepubliceerde informatie correct was, maar dat ze ondertussen nog aangevuld werd 

met bijkomende documenten. 

 

15. Het onderzoek met betrekking tot de eerste vraag van de Minister komt neer op:  

a. het (cijfermatig) staven van de elementen die worden genoemd in het eerste deel 

van de zin (forse stijging, brandstofprijzen, voorbije jaren, internationale markten); 

b. het (cijfermatig) staven van de elementen die worden genoemd in het tweede deel 

van de zin (bevoorradingskosten, sterke toename); 

c. het vaststellen van een oorzakelijk verband tussen a. en b. 

 

16. De grafiek die Electrabel in antwoord op a. aan de CREG overmaakte (zie Figuur 3) 

duidt inderdaad op een stijging van de internationale noteringen van bepaalde brandstof-

 
14 Voor volledige definities van de diverse parameters uit de indexeringsformule, zie de websites van 
de respectievelijke leveranciers (http://www.electrabel.be/common/general/paramindex_nl.html, 
http://www.nuon.be/nl/pdf/Indexatieparameters.pdf, http://www.essent.be/particulieren/tarieven/gas, 
http://www.luminus.be/Priv%C3%A9/NL/Producten%20en%20Diensten/Aardgas/Igm/Igm)  
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kosten sinds juli 2003, maar geeft evenzeer een daling aan van deze brandstofkosten sinds 

juli 2006. De grafiek die Electrabel in antwoord op b. aan de CREG overmaakte op basis van 

haar bevoorradingscontract met Distrigas waarop tevens de evolutie van het gedeelte van de 

Electrabel energieprijs geïndexeerd in Iga c.q. Gpi wordt weergegeven duidt op een perfect 

synchroon verloop van beide tot 1 januari 2007, [ bevat                        

vertrouwelijke               informatie                                                                    ]. Wat betreft het 

oorzakelijk verband tussen beide meldt Electrabel: “Zoals blijkt uit het antwoord op 

voorgaande vragen, is er wel degelijk een verband tussen bepaalde marktindicatoren en de 

prijs van toepassing van voor de levering van gas door Distrigas aan Electrabel. Electrabel 

staat als leverancier aan eindklanten niet zelf in contact met de gasmarkt, Distrigas wel; de 

bevoorradingsmarktgegevens hebben bijgevolg wel rechtstreeks een impact op Distrigas, 

maar niet op Electrabel. Een marktprijs op een bepaald ogenblijk is slechts één van de 

elementen ter bepaling van de prijs gedurende onderhandelingen. Andere beïnvloedende 

factoren zijn bv.: looptijd, pijpleidinggas of LNG, flexibiliteit, de price premiu[m] t.o.v. 

concurrerende energieproducenten.” 
 

Figuur 3:  Evolutie van bepaalde brandstofprijzen sinds juli 2003 (index=100) 

Evolutie van de brandstofprijzen vanaf 07-2003
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Bron : Electrabel 

 

17. Uit het antwoord van Electrabel kan worden geconcludeerd dat: 

– De gestegen brandstofprijzen geen rechtstreekse impact hebben op de 

aardgasbevoorradingskosten van Electrabel; 
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– Tussen 1 juli 2003 en 1 januari 2007 de aardgasbevoorradingskosten van Electrabel 

perfect synchroon evolueerden met het op Iga geïndexeerde gedeelte van de 

energieprijs. 

 

18. Bijgevolg gold de beweegreden voor de aardgasprijsverhoging die Electrabel in zijn 

persbericht van 15 juni 2007 naar voor schoof niet in hoofde van Electrabel (hoogstens in 

hoofde van Distrigas). Bovendien vormde de (stijgende) evolutie van de aardgasbevoor-

radingskosten van Electrabel geen reden om aardgasprijs voor residentiële en professionele 

te verhogen omdat deze reeds wordt geïndexeerd volgens een formule die hiermee rekening 

houdt. 

 

3.2.2 De rubriek “Vaak gestelde vragen” op de website van Electrabel 
 

19. In de rubriek “Vaak gestelde vragen: Evolutie van de aardgasprijs” op de website van 

Electrabel15 werd na het persbericht van 15 juni 2007 een andere beweegreden voor de 

verhoging van de aardgasprijs gegeven, namelijk het nieuwe aardgasbevoorradingscontract 

dat Electrabel had afgesloten. Bij consultatie van de website op 20 juni 2007 werd dit als 

volgt geformuleerd: “Electrabel heeft recent zijn aardgasvoorzieningscontract vernieuwd. De 

voorwaarden van dit contract weerspiegelen de evolutie van de marktprijzen van de laatste 

jaren. Vanaf 1 september wordt onze aardgasprijs aan de nieuwe voorwaarden aangepast.” 

Bij consultatie op 5 juli 2007 viel er hetvolgende te lezen: “Om de bevoorrading te verzekeren, 

werd door Electrabel een nieuw aardgascontract afgesloten. Wij zijn genoodzaakt om vanaf 

1 oktober 2007 onze prijsformule aan de nieuwe voorwaarden van dit contract aan te 

passen.”  

 

20. De CREG stelt vast dat de bewering dat de voorwaarden van het nieuwe contract de 

evolutie van de marktprijzen van de laatste jaren weerspiegelen werd ingetrokken. Wat 

overblijft, is het loutere feit van het vernieuwde aardgasbevoorradingscontract en de 

noodzaak om dit te repercuteren in de prijsformule naar de eindafnemers. Uit het antwoord 

van Electrabel op de vraag van de CREG terzake blijkt dat Electrabel NV op 13 oktober 2006 

een contract met Distrigas NV heeft afgesloten ten einde vanaf 1 januari 2007 de 

aardgasbevoorrading te garanderen van de klanten van Electrabel Customer Solutions NV 

(hierna: het bevoorradingscontract van 13 oktober 2006).  

 

21. Daarentegen had Electrabel Customer Solutions reeds midden augustus 2006 in 

 
15 http://www.electrabel.be/myhome/our_offer_fl_ia/faq_evolution_prix_gas_nl.asp  
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uitvoering van wettelijke verplichtingen16 in het kader van de volledige vrijmaking van de 

Waalse en Brusselse energiemarkt op 1 januari 2007, zijn leveringsvoorwaarden, inclusief de 

vanaf 1 januari 2007 van toepassing zijnde tarieven aan de CWaPE overgemaakt, zonder 

evenwel een voorbehoud te formuleren met betrekking tot haar eigen bevoorrading(skost) 

die op dat moment nog niet gegarandeerd was. Op het vlak van de energieprijs verschillen 

de tarieven van Electrabel Customer Solutions trouwens niet tussen de verschillende gewes-

ten. 

 

22. In de mededeling van Electrabel Customer Solutions naar de CWaPE, die vervolgens 

ook aan alle captieve klanten werd verzonden waarvoor zij als standaardleverancier was 

aangeduid, werden de aardgastarieven trouwens nog geïndexeerd op basis van de Iga 

parameter, hoewel de eventuele overgang naar de Gpi reeds werd aangekondigd (zie Figuur 

4).  

Figuur 4:  Mededeling van ECS aan de CWaPE betreffende de gasprijs vanaf 1 januari 2007 

 
Bron : CWaPE, Liste des GRD et des fournisseurs désignés (http://www.cwape.be/xml/themes.xml?IDC=55) 

 

 

23. Sinds 1 januari 2007 past Electrabel Customer Solutions zijn eigen Gpi (Gas price 

index) toe ter vervanging van de Iga (zie ook paragraaf 11). Volgens Electrabel geeft de Gpi 

de evolutie van de kosten voor de aardgasbevoorrading weer17. Uit analyse van het bevoor-

                                                 
16 Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006, B.S., 22 mei 2006. 
17  http://www.electrabel.be/common/general/paramindex_nl.html De CREG is van oordeel dat 
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radingscontract van 13 oktober 2006 blijkt inderdaad dat in de daarin opgenomen 

prijsformule[………………………vertrouwelijke…………………………………………….… ……

………………………………………informatie…………………………………………………….. …

………………………………..].. De CREG stelt evenwel vast dat[………………………………..   

……………………….……………………vertrouwelijke…………………………………………….

…………………..…………………………informatie…………………………………………………

………………………..]18.  

 

24. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aardgasverkoopstarieven voor 

residentiële en professionele eindverbruikers van Electrabel Customer Solutions met 

betrekking tot het gedeelte dat verband houdt met de aardgasbevoorradingskosten sinds 1 

januari 2007 lager lagen dan de bevoorradingskosten uit het onderliggende geldende 

bevoorradingscontract tussen Electrabel NV en Distrigas NV. Op het eerste gezicht kan dit 

positief lijken voor de klanten van Electrabel Customer Solutions, maar het kan ook een 

bekritiseerbare praktijk zijn om concurrenten af te houden. Deze conclusie knelt des te meer 

omdat dit feit zich voordeed in een periode die een cruciale fase betekende in de vrijmaking 

van de Belgische energiemarkt. Het merendeel van de Waalse en Brusselse eindverbruikers 

kon toen immers voor het eerst vrij zijn energieleverancier kiezen. De energiecomponent 

weegt bovendien relatief zwaar door in de eindprijs van het aardgas (zie Figuur 1) zodat 

eindverbruikers die in hun selectieproces een tariefvergelijking (zie Figuur 519) maakten tot 

de vaststelling kwamen dat een contract afsluiten met de eigen standaardleverancier de 

voordeligste optie was. 

 

 
bedrijfskundig gezien het zeker opportuun is om de evolutie van de kosten synchroon te houden met 
de evolutie van de opbrengsten, teneinde het prijsrisico af te dekken. 
18  Het feit dat in de energieprijs ook nog een gedeelte zit dat op Igd geïndexeerd wordt (met 
betrekking tot de prijs voor het transportnet) doet hier niets aan af. Ook in het bevoorradingscontract 
van 13 oktober 2006 is nog een aparte prijsformule opgenomen [………….vertrouwelijke 
informatie……………………………..]. 
19 In deze figuur werd het een theoretisch captief tarief berekend volgens de oude formule, maar met 
de New Iga. 
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Figuur 5:  Prijsvergelijking aardgasleveranciers 

Typeklant 22 MWh jaarverbruik (huishoudelijke verwarming) in distributiegebied IGH
Alle taksen inbegrepen, op basis van indexatieparameters juni 2007
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Bron : CREG 

 

25. De vraag kan worden gesteld of de prijspolitiek van Electrabel Customer Solutions 

een bewuste strategie (predatory pricing20) was ter bestendiging van haar dominant markt-

aandeel of dat zij noodgedwongen niet anders kon. Enerzijds kan worden verwezen naar de 

wettelijke verplichting van de standaardleveranciers om uiterlijk 15 augustus 2006 hun 

leveringsvoorwaarden, inclusief de vanaf 1 januari 2007 van toepassing zijnde tarieven, aan 

de CWaPE mee te delen (zie paragraaf 20). Als rechtvaardigingsgrond lijkt dit vrij licht, 

temeer de indexeringsformule toen nog op basis van Iga (niet: Gpi) werd meegedeeld en 

geen voorbehoud werd gemaakt omtrent het nog niet afgesloten bevoorradingscontract van 

13 oktober 2006. Anderzijds kan worden verwezen naar de “Pax Electrica II”. Daarin nam 

Suez immers het engagement om behoudens uitzonderlijke gevallen de energiecomponent 

van hun prijzen voor residentiële klanten niet te verhogen voor 1 september 200721. Dit sluit 

aan met de mededeling van Electrabel dat de overgang van Iga naar de nieuwe 

indexeringsformule Gpi voor het jaar 2006 op gemiddelde basis geen wijzigingen met zich 

zal mee brengen (gewogen gemiddelde van de maandelijkse graaddagen van de jaren 1996 

tot 2005). Dit wordt bevestigd in Tabel 4, waarin voor 2006 de gewogen gemiddelde Iga 

(1,2424) minder dan 1% afwijkt van de Gpi (1,2475). De Gpi* die vanaf 1 oktober 2007 zal 

                                                 
20 Prijsonderbiedingen om concurrenten uit de markt te houden of te drijven. 
21 Nota bene 1 september 2007 was de op 15 juni 2007 aangekondigde ingangsdatum van de 
prijsverhoging. 
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worden toegepast, ligt in dit referentiejaar evenwel 25% hoger dan de Iga. 

Tabel 4:  Iga vs. Gpi in het jaar 2006 

Iga Gpi Gpi*
jan/06 1,2010 1,4260 1,7353
feb/06 1,1982 1,2862 1,5954
mrt/06 1,2049 1,2229 1,5322
apr/06 1,2239 1,1507 1,4599
mei/06 1,2210 1,1038 1,4131
jun/06 1,2133 1,0885 1,3977
jul/06 1,2578 1,1290 1,4382
aug/06 1,2571 1,1398 1,4490
sep/06 1,2544 1,1152 1,4244
okt/06 1,2887 1,1772 1,4864
nov/06 1,3059 1,2233 1,5325
dec/06 1,2986 1,2201 1,5293
Gewogen gemiddelde volgens
graaddagen 1996-2005

1,2424 1,2475 1,5567
 

Bron : CREG 
 

26. Indien de hypothese van de Pax Electrica zou worden gevolgd kan de vraag worden 

gesteld of de aandeelhouders van Electrabel Customer Solutions bereid waren de engage-

menten van de groep Suez te dragen. De Belgische gemeenten participeren immers via hun 

respectievelijke financieringsverenigingen voor 5% in het kapitaal van Electrabel Customer 

Solutions, maar delen wel voor 40% in de winst. Deze winstdeelname wordt grotendeels 

(95%) gerealiseerd via een bijdrage (beheersvergoeding) vanuit een vereniging in 

deelneming en een stukje via dividenden22. Op vraag van de CREG antwoordde Electrabel 

dat:“[………………………………..vertrouwelijke ………….. …………… ………………………

………………………………………………..informatie………………………………………………

…………………………]” De verschillen betreffen in het bijzonder de vaste term in de 

prijsformule [………………………vertrouwelijke…………………………………………………. 

[………………………….…………………………………………….informatie……………….……..

      ………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………..]. In haar antwoord aan de CREG verklaart 

Electrabel dit als volgt: “De term […] werd zodanig bepaald dat de kost [……………………….  

…………………………vertrouwelijke informatie………………………………..] gelijk verdeeld 

werd over [vertrouwelijke informatie], op basis van de toen beschikbare informatie en 

[vertrouwelijke informatie].” In het contract tussen Electrabel NV en Electrabel Customer 

Solutions NV wordt een prijsaanpassing met ingang op 1 september 2007 voorzien, nog vast 

                                                 
22 Zie De Meyer, E., De financieringsverenigingen, in BinnenBand, jaargang 11, nr. 47, april 2006, p. 
12. http://www.binnenland.vlaanderen.be/binnenband/PDF/april2006.pdf  
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te stellen in onderling akkoord tussen de partijen. 

 

27. Uit bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat: 

– Er elementen aanwezig zijn die er mogelijk op wijzen dat Electrabel Customer 

Solutions NV feitelijk gedrag van predatory pricing vertoonde in een cruciale fase van 

de liberalisering van de energiemarkt; 

– [……………………………vertrouwelijke ……informatie…………………………………

……….……………………………………………..……………………………………………

………..…………………………………………………………………….]. 

 

28. Het komt nu toe aan de Belgische Mededingingsautoriteit om deze analyse verder te 

uit te werken. De CREG betreurt evenwel dat zij niet meer over de mogelijkheid beschikt om 

structureel samen te werken met de Belgische Mededingingsautoriteit23. Ook is de CREG 

bekommerd omtrent het overmaken van vertrouwelijke gegevens aan deze autoriteit, gelet 

op haar strikte wettelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen24. 

 

 

3.3 PRIJSVERHOGING ALS INHAALBEWEGING VAN HET 
VERLEDEN 
 

29. De derde vraag uit het verzoek van de Minister betreft het onderzoek of de 

prijsstijging een inhaalbeweging is van het verleden, zijnde een compensatie van mogelijk 

verlies aan inkomsten. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd aangetoond was er 

inderdaad sprake van een structureel verlies, doordat de vaste term van [vertrouwelijke 

informatie] prijsformule uit […………………………...vertrouwelijke 

informatie…….……………...............] hoger lag dan de vaste term uit de overeenkomstige 

[vertrouwelijke informatie]formule […] die door Electrabel Customer Solutions NV wordt 

gebruikt voor zijn residentiële en professionele klanten.  

 

30. De vraag kan dan gesteld worden of Electrabel Customer Solutions NV zijn prijzen al 

veel vroeger had moeten verhogen (vb. zodra het bevoorradingscontract van 13 oktober 

2006 was getekend). Deze vraag dient als dusdanig enkel onderzocht te worden indien men 

er van uit gaat dat de prijs die Distrigas aanrekende correct was en bijvoorbeeld geen 

excessive pricing of price squeeze inhield, of discriminerend was. De CREG heeft daarom op 

25 juni 2007 een schrijven met vragenlijst aan Distrigas gericht, waarin gevraagd werd naar: 

 
23 Zie artikel 15/14, §2, 3°, van de gaswet dat werd opgeheven bij artikel 8 van de wet van 27 juli 2005. 
24 Zie artikel 26, §2 van de elektriciteitswet. 
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– hun aankoopkosten met betrekking tot de bevoorradingsportefeuille van Distrigas 

(dus o.a. de kosten van de invoercontracten met Nederland, Noorwegen, Qatar, etc.); 

– hun verkoopprijzen aan Electrabel; 

– hun verkoopprijzen aan elke andere leverancier actief op de Belgische markt; 

– het eventuele verband tussen hun aankoopkosten en verkoopprijzen. 

 

31. Op 2 juli ontving de CREG een schrijven met bijlagen van Distrigas. Distrigas 

weigerde de CREG inzage te verschaffen in zijn aankoopkosten en verkoopprijzen ten 

aanzien van andere leveranciers dan Electrabel. Op 12 juli 2007 heeft de CREG een tweede 

schrijven gericht aan Distrigas waarin: 

– gevraagd werd te bevestigen dat enkel de bijlagen bij hun brief van 2 juli 2007 als 

vertrouwelijk en bedrijfsgeheim konden worden beschouwd; 

– de oorspronkelijke vragen van de CREG uitdrukkelijk herhaald werden; 

– enkele bijkomende vragen door de CREG werden gesteld ten aanzien van het 

aardgasbevoorradingscontract van 13 oktober 2006 tussen Distrigas NV en 

Electrabel NV. 

 

32. Op 17 juli 2007 ontving de CREG een tweede schrijven van Distrigas. Distrigas 

weigerde nog steeds te antwoorden op de oorspronkelijke vragen van de CREG en 

beschouwde zowel hun brief als de bijlagen als vertrouwelijk en bedrijfsgeheim bevattend. Bij 

gebrek aan individueel verstrekte gegevens, heeft de CREG zich voor het verdere onderzoek 

noodgedwongen moeten baseren op publiek beschikbare gegevens, waarvan het detail-

niveau helaas niet steeds toereikend is. 

 

33. Het activiteitenverslag 200625 van Distrigas geeft inzicht in zowel de verkoop- als 

inkoopportfolio. Zo blijkt uit Figuur 6 enerzijds dat Distrigas 34% van zijn aardgas verkoopt 

aan voortverkopers, dit wil zeggen leveringsondernemingen die het aardgas op hun beurt 

aan eindverbruikers doorverkopen. Anderzijds blijkt dat 86% van de inkoopportfolio 

gebaseerd is op langetermijncontracten. Deze contracten zijn zowel geografisch (Nederland, 

Noorwegen, Algerije) als technisch (gasvormig en vloeibaar aardgas) gediversifieerd. 

Daarnaast heeft Distrigas zijn inkoopportfolio voor 9% aangevuld met spotaankopen op de 

Hub van Zeebrugge en op het National Balancing Point in het Verenigd Koninkrijk. Tot slot 

beschikt Distrigas ten belope van 5% van zijn inkoopportfolio over aardgas in het zuiden en 

zuidwesten van Frankrijk die verworven werden in het kader van ‘gas release’-programma’s. 

 

 
25 http://www.distrigas.be/content/aboutus/investors/documents/Activiteitenverslag2006_NL.pdf 
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Figuur 6:  Verkoop- en inkoopportfolio van Distrigas (2006) 
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Bron : Distrigas, Activiteitenverslag 2006 
 

34. Met betrekking tot de langetermijncontracten vervangt Qatar sinds april 2007 het ten 

einde gekomen Algerijns contract in de inkoopportefeuille van Distrigas. Het contract met 

een looptijd van 20 jaar dat Distrigas afsloot met het Qatarese Rasgas houdt de jaarlijkse 

levering in van 33 cargo’s LNG, na hervergassing goed voor 2,75 Gm³ aardgas. In de totale 

inkoopportfolio is dit contract dus niet van doorslaggevend belang; het heeft een aandeel van 

minder dan 20%, terwijl de contracten met de twee andere landen (Nederland en Noorwegen) 

die instaan voor de langetermijnbevoorrading van aardgas aan België een belang van 70% 

vertegenwoordigen. In het kader van de aardgasleveringen aan residentiële en professionele 

eindverbruikers is het relatief belang van het Qatar-contract, dat uitsluitend hoogcalorisch 

gas betreft, trouwens nog lager omdat het totaal verbruik van voornoemde klantencategorie 

voor bijna de helft bestaat uit laagcalorisch gas, dat integraal afkomstig is van het Ne-

derlands contract. Bovendien blijkt dat de kost van de LNG-bevoorrading van Distrigas (nu 

de prijs van het Qatarees contract) momenteel een sterk dalende trend kent (zie Figuur 7).  

Figuur 7:  Prijs van enkele Europese aardgasbevoorradingscontracten (€/MWh, jan 2006-jun 2007) 

 
Bron : Europ’énergies, Evolution des marchés du 11 au 15 juin 2007 
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35. Met betrekking tot de kortetermijnaankopen valt zowel op de Hub van Zeebrugge (zie 

Figuur 8) als op het NBP in het Verenigd Koninkrijk sinds januari 2006 een opmerkelijke 

daling van de gasprijs te constateren.  

Figuur 8 : Aardgasprijs op de hub van Zeebrugge (jan 2006-jun 2007) 
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Bron : CREG, op basis van Heren Monthly Indices 

 

36. Uit bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat: 

– de CREG niet heeft kunnen nagaan of de verkoopprijs die Distrigas aanrekent correct 

is bij gebrek aan toezichts- en handhavingsbevoegdheden enerzijds en medewerking 

van Distrigas anderzijds; 

– er aanwijzingen zijn dat de bevoorradingskost van Distrigas, zowel op basis van de 

langetermijncontracten als de kortetermijnaankopen, recent geen buitengewone 

structuurwijzigingen heeft ondergaan, en eerder een dalende dan een stijgende trend 

vertoont. 
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3.4 DE NIEUWE PRIJSFORMULE VAN ELECTRABEL 
 
3.4.1 Componenten van de prijsformule 
 

37. Hiervoor werd reeds aangegeven dat Electrabel sinds 1 januari 2007 de Iga vervan-

gen heeft door de Gpi als indexatieparameter voor zijn aardgasprijzen voor residentiële en 

professionele eindverbruikers (zie paragraaf 23). Deze formule26 volgt de prijzen voor gasolie 

op de internationale markten en de gasprijs op de groothandelsmarkt van Zeebrugge. Dat 

deze laatste component zeer volatiel is bleek reeds uit Figuur 8. Ook de gasolieprijs 

fluctueert natuurlijk, zij het dat door gemiddelde te nemen van de maandelijkse noteringen 

van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan en dit 

gemiddelde toe te passen gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal, er een 

dempend effect optreedt. In Figuur 9 geeft de lijn de evolutie van dit gemiddelde van de 

gasolieprijs weer, terwijl het staafdiagram het respectievelijke gewicht van de gasolieprijs en 

de Zeebrugge gasprijs in de formule van de Gpi weergeeft. 

 

Figuur 9:  Gewicht van de energiecomponenten in de Gpi en evolutie van de gasolieprijs GOL603 (jan 

2006-jun 2007) 
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Bron : CREG, op basis van Heren and Platt’s Monthly Indices 

 

                                                 
26 Gpi = (0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 x (CPIy-1 / CPIy-2 - 0,02) - 7,86) / 21,21479 
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38. Het effect van de opname van deze volatiele componenten in de Gpi formule komt, 

na tempering door de vaste term in deze formule, ook tot uiting in de evolutie van de waarde 

van de Gpi. Zo blijkt uit Figuur 1027 dat de waarde van Gpi tussen januari 2006 en juni 2007 

fluctueerde tussen 0,85 en 1,42 terwijl de Iga schommelde tussen 1,11 en 1,31. Dit wil 

zeggen dat de Gpi in een bandbreedte bewoog die driemaal groter is dan de Iga. 

 

Figuur 10:  Gewicht van de energiecomponenten in de Gpi (jan 2006-jun 2007) 
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Bron : CREG 
 

39. Gezien de indexeringsformules van Essent, Lampiris en Lumininus zeer sterk gelijken 

op de formule van Electrabel Customer Solutions, met uitzondering van de vaste term op het 

einde van de formule (zie paragraaf 12), en gezien al deze leveranciers stellen dat hun 

indexeringsformule de evolutie van de kosten voor de aardgasbevoorrading weergeeft, lijkt 

het logisch dat bij allen een soortgelijke formule opgenomen is in hun aankoopcontract met 

Distrigas. In deze hypothese kan dan ook de vraag worden gesteld naar de beweegreden 

van Distrigas om dergelijke volatiele componenten op te nemen in zijn verkoopscontracten. 

Met betrekking tot deze vraag dient evenwel ook hier de conclusie uit paragraaf 36 herhaald 

te worden dat: 

– de CREG bij gebrek aan toezichts- en handhavingsbevoegdheden enerzijds en 

                                                 
27 Teneinde het tijdsperspectief te vergroten werd in deze figuur de formule van de Gpi uitgerekend 
voor de periode vanaf januari 2006, hoewel de Gpi slechts officieel vanaf januari 2007 van toepassing 
is. Ook de nieuwe Gpi (Gpi*) die vanaf oktober 2007 van toepassing zal worden, werd over dezelfde 
periode uitgerekend. 
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medewerking van Distrigas anderzijds niet heeft kunnen nagaan of de verkoopprijs 

die Distrigas aanrekent correct is; 

– er aanwijzingen zijn dat de bevoorradingskost van Distrigas, zowel op basis van de 

langetermijncontracten als de kortetermijnaankopen, recent geen buitengewone 

structuurwijzigingen heeft ondergaan, en eerder een dalende dan een stijgende trend 

vertoont. 

 

3.4.2 Wijziging van de prijsformule vanaf oktober 2007 
 

40. De door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgasprijs wordt gerealiseerd 

door een aanpassing van de Gpi formule. Meer bepaald wordt de vaste term aan het einde 

van de formule gewijzigd als volgt: 

Gpi (oud) = (0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 x (CPIy-1 / CPIy-2 - 0,02) - 7,86) / 21,21479 

Gpi (nieuw) = (0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 x (CPIy-1 / CPIy-2 - 0,02) - 1,30) / 21,21479 

 

41. Zoals ook door Electrabel wordt erkend in zijn nieuwe28  prijsfiches verhoogt de 

parameter Gpi dus met 0,3092 wat zich vertaalt, bij toepassing van de prijsformules, in een 

verhoging van de geïndexeerde prijzen met 0,659 c€/kWh, exclusief BTW, hetzij een 

verhoging van 0,797 c€/kWh, 21% BTW inbegrepen, onafhankelijk van het verbruikniveau 

van de klant29. Ten opzichte van de oude Gpi betekent dit een stijging met circa 30%. Elke 

residentiële en professionele klant van Electrabel zal vanaf oktober 2007 per verbruikte kWh 

dus 30% meer moeten betalen30. Voor een typische eindverbruiker van Electrabel, namelijk 

een gezin dat op aardgas verwarmt met een jaarverbruik van 22 MWh, stijgt de jaarlijkse 

energieprijs inclusief BTW met € 172. Gezien de prijsverhoging pas op 1 oktober 2007 wordt 

doorgevoerd en de tussentijdse facturen niet zullen worden aangepast, zal de stijging zich 

echter pas laten voelen vanaf de eindafrekening van 2008.  

 

42. Afhankelijk van het belang van de andere componenten van de finale aardgasprijs 

(met name de distributiekosten en toeslagen die verschillen per regio) en het totale 

jaarverbruik zal de jaarafrekening stijgen met circa 17% (zie Figuur 11). 

 

 
28 De herziene communicatiecampagne sinds het akkoord tussen Test-Aankoop en Electrabel. Zie 
beider persbericht van 5 juli 2007: 
http://www.electrabel.be/corporate/newsroom/pressreleases_detail_NL.asp?id=2007070501 en 
http://www.test-aankoop.be/map/src/454313.htm
29 Zie bijvoorbeeld de prijsfiche van Electrabel Optibudget: 
 http://www.electrabel.be/myhome/billsandtariffs/documents/Prijsfiche_OptiBudget_aardgas_NL.pdf  
30 Gebaseerd op de waarden van Gpi (oud), Gpi (nieuw) en Igd voor de maand mei 2007.  

28/79 

http://www.electrabel.be/corporate/newsroom/pressreleases_detail_NL.asp?id=2007070501
http://www.test-aankoop.be/map/src/454313.htm
http://www.electrabel.be/myhome/billsandtariffs/documents/Prijsfiche_OptiBudget_aardgas_NL.pdf


NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 
Figuur 11:  Aardgasjaarfactuur voor type-eindverbruiker volgens oude en nieuwe Gpi formule  
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Bron : Electrabel 

 

 

3.5 NEVENEFFECTEN VAN DE NIEUWE PRIJSFORMULE VAN 
ELECTRABEL 
 

3.5.1 Neveneffecten op de geliberaliseerde energiemarkt 
 

43. Diverse persartikels maken melding van het protest, de publieke en politieke veront-

waardiging die de door Electrabel aangekondigde prijsverhoging teweeg heeft gebracht31. De 

effecten op de markt kunnen op dit moment nog niet geheel worden geraamd. Enerzijds zal 

de stijging zich immers pas laten voelen vanaf de eindafrekening van 2008 (zie paragraaf 41), 

anderzijds moet rekening worden gehouden met enige reactietijd van zowel eindverbruikers 

als concurrent-leveranciers. 

 

44. Op het vlak van de liberalisering en de vrije keuze van aardgasleverancier maken 

persartikels er melding van dat de eindverbruikers actiever dan vroeger het aanbod op de 

markt vergelijken (gelet op de verhoogde bezoeken aan de websites van Test-Aankoop en 

                                                 
31 Zie o.m. “Prijsverhoging Electrabel krijgt tegenwind”, De Morgen, 18 juni 2007; “Politiek op ramkoers 
met Electrabel en Suez”, De Tijd, 20 juni 2007; “Le prix du gaz met le feu”, Le Soir, 20 juni 2007; 
“Test-Aankoop in de tegenaanval”, De Standaard, 20 juni 2007. 
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de regionale regulatoren waarop tariefvergelijkingsmiddelen ter beschikking staan)32. Meer 

dan vroeger zouden eindverbruikers ook daadwerkelijk offertes aanvragen bij andere 

aardgasleveranciers dan Electrabel. Of deze offertes ook tot contracten en bijgevolg 

leverancierswissels leiden is op heden nog niet vast te stellen. 

 

45. De concurrent-leveranciers van Electrabel lijken vooralsnog afwachtend te reageren. 

Geen enkele aardgasleverancier heeft tot op heden aangekondigd het voorbeeld van 

Electrabel te volgen, hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt zodra zij de impact van het 

hierboven beschreven effect en hun eigen bevoorradingskosten hebben geanalyseerd. 

 

 

3.5.2 Neveneffecten op de maatschappij en economie  
 

46. Gezien Electrabel Customer Solutions de aardgasleverancier is met een marktaan-

deel van meer dan 70% van de aansluitingen op het distributienet in België zal de prijsverho-

ging een groot deel van de bevolking raken, indien die hun leverancier trouw blijven. Voor de 

meer kwetsbare groepen van de maatschappij die nog niet van het sociaal tarief zouden 

genieten zal de prijsverhoging nog harder aankomen. Een verhoging van het aantal 

begunstigden van dit sociaal tarief enerzijds, en een verhoging van de netto-financiële kost 

van dit tarief die te verdelen is onder de andere verbruikers anderzijds, is niet uit te sluiten. 

Het valt evenmin uit te sluiten dat het aantal eindverbruikers dat zijn factuur niet meer kan 

betalen en die terechtkomen bij de distributienetbeheerder zal toenemen. De hiermee 

gepaard gaande beheerskosten en afschrijvingen op oninbare vorderingen bij de 

distributienetbeheerder dreigen bijgevolg ook toe te nemen wat tot een verhoging van de 

distributienettarieven voor elke verbruiker kan leiden. Al deze indirecte effecten kunnen 

evenwel op dit moment nog onvoldoende nauwkeurig worden geraamd. 

 

47. De meest directe effecten van de prijsverhoging zullen zich voordoen op het vlak van 

de inflatie en de belastinginkomsten via de BTW voor de overheid. Afhankelijk van het 

verbruikpatroon van de eindverbruiker bedraagt de invloed van de prijsverhoging 15% à 20% 

op de eindfactuur, terwijl het gemiddelde rond de 17% zou zijn (zie ook paragraaf 42). Indien 

de andere aardgasleveranciers de prijsverhoging van Electrabel niet volgen en het 

marktaandeel van Electrabel nauwelijks wijzigt, zal de gemiddelde jaarfactuur van alle 

residentiële en professionele eindverbruikers in België met ongeveer 12% stijgen. In het 

 
32 Zie o.m. “Concurrentie profiteert van prijsstijgingen Electrabel”, De Morgen, 20 juni 2007 ; “Les 
hausses tarifaires d’Electrabel donnent du travail à ses concurrents”, L’Echo, 20 juni 2007. 
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andere geval zal de eindfactuur dus met ongeveer 17% stijgen. Op basis van het gewicht 

van aardgas in de consumentenprijsindex33 zal deze bijgevolg op jaarbasis met 0,2% à 0,3% 

toenemen als gevolg van de aardgasprijsverhoging. Afhankelijk van de ramingen wordt de 

gemiddelde inflatie voor het jaar 2008 op 1,9% geraamd 34 . Ingevolge de aardgasprijs-

verhoging zou het dus 2,1% à 2,2% kunnen worden. Bovendien zou deze stijging van de 

inflatie de overschrijding van de spilindex met één maand kunnen vervroegen. 

 

48. Zoals reeds gesteld in paragraaf 41 houdt de aardgasprijsverhoging een stijging in 

van 0,659 c€/kWh, exclusief BTW, hetzij een verhoging van 0,797 c€/kWh, 21% BTW 

inbegrepen, hetzij een verhoging van de BTW-inkomsten met 0,138 c€/kWh. In 2006 

bedroeg het aardgasverbruik van de aangeslotenen op het distributienet, zijnde hoofdzakelijk 

residentiële en professionele eindverbruikers, 88,2 TWh35. Afhankelijk van het gedrag van de 

concurrent-leveranciers en eindgebruikers betekent dit een stijging van de BTW-inkomsten 

met € 85 miljoen à € 122 miljoen. 

 

 

3.6 BELEIDSMAATREGELEN 
 

3.6.1 Prijsmaatregelen 
 

49. Een van de maatregelen die de Minister in zijn verzoek aan de CREG wenste te laten 

onderzoek betreft de invoering van een prijsregulering zoals voorzien in artikel 15/10 van de 

gaswet. Gedoeld wordt op de eerste paragraaf van dit artikel die luidt als volgt: “Na advies 

van de commissie en beraadslaging in Ministerraad kan de federale minister bevoegd voor 

economie, maximumprijzen vaststellen voor de levering van aardgas aan eindafnemers […].”  

 

50. In artikel 1, 14°, van de gaswet wordt bepaald wat onder “aardgaslevering” moet 

begrepen worden: “de verkoop, wederverkoop daaronder inbegrepen, aan klanten van aard-

gas, met inbegrip LNG”. Uit voorgaande, gezien in het licht van de ontvlechting (unbundling) 

van de geïntegreerde aardgasondernemingen (zie paragraaf 5) zou kunnen worden afgeleid 

dat enkel kan ingegrepen worden op het niveau van de finale verkoopprijs, maar niet mag 

 
33  17,88‰ in de consumptieprijsindex (code 04.5.2.1.00 in 

http://www.statbel.fgov.be/indicators/cpi1_nl.pdf), 19,33‰ in de gezondheidsindex 
(http://www.statbel.fgov.be/indicators/cpi4_nl.pdf) en 20,27‰ in de geharmoniseerde index van 
consumentenprijzen van de euro zone (code cp0452 in 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL
&screen=welcomeref&open=/&product=EU_MAIN_TREE&depth=1).  

34  Federaal Planbureau, Economische vooruitzichten voor België, 12 juni 2007, zie 
http://www.plan.be/databases/ecofor.php?lang=nl&TM=30&IS=60&KeyContent=88  
35 CREG, Jaarverslag 2006, p. 10. 
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geraakt worden aan de overige elementen die mee de eindprijs bepalen, zoals de invoerprijs 

of de doorverkoopprijs.  

 

51. In de studie36 van de CREG over ‘de verschillende componenten van de aardgasprijs 

in België en de mogelijkheden tot verlaging’ (hierna: de studie prijscomponenten van de 

CREG) werd reeds betoogd dat het logischer lijkt 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 (zie Figuur 2). 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 (in casu bijvoorbeeld 

Electrabel Customer Solutions NV), zeker niet indien: 

– de kern van het probleem zich hogerop in de waardeketen zou bevinden, bijvoor-

beeld bij de invoerder van het aardgas die het nadien doorverkoopt. Indien op dat 

hogere niveau praktijken van excessive pricing, price squeezing of discriminerende 

prijszetting zouden worden vastgesteld, past het immers adequate maatregelen te 

nemen op dat niveau. 

– men zoveel mogelijk concurrerende leveranciers op de Belgische markt wil 

aantrekken. 

 

52. Maximumprijzen als vorm van eindprijsregulering wordt ook door Europa nauwlettend 

in het oog gehouden. Zo startte de Europese Commissie in 2006 de vervolging van een 

aantal lidstaten, die hun energiemarkt nog niet correct hadden geopend, onder meer op 

grond van het voortbestaan van gereguleerde eindprijzen37. Ook de Europese groep van 

regulatoren voor elektriciteit en gas (ERGEG) pleit in een recente positienota voor het 

afschaffen van gereguleerde prijzen voor eindverbruikers omdat dergelijke prijzen het doel 

van consumentenbescherming en -participatie door concurrentie zou hinderen38.  

 

53. In de studie prijscomponenten van de CREG werd naast de prijsreglementering op 

basis van de gaswet ook de instrumenten om matigend op te treden op het vlak van de 

prijs(vorming) bekeken die zijn toegelaten op basis van de wet van 22 januari 1945 op de 

economische reglementering en de prijzen39. Zo kan de Minister op basis van de artikelen 1 

 
36 Studie (F)060518-CDC-512 van de CREG van 18 mei 2006, nr. 105. p. 101. 
37 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements/energy_proceedings_fr.htm  
38 End-user energy price regulation, An ERGEG Position Paper, Ref: E07-CPR-10-03, 18 July 2007, 
http://www.ergeg.org/portal/page/portal/ERGEG_HOME/ERGEG_DOCS/ERGEG_DOCUMENTS_NE
W/CUSTOMER_FOCUS_GROUP/E07-CPR-10-03_E-UPriceReg.pdf  
39 Ibidem, nrs. 109-115. 
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tot en met 3 van deze wet tussenkomen in de prijsbepaling van goederen en diensten via40: 

– het afsluiten van een programmaovereenkomst; 

– het vaststellen van maximumprijzen (die dwingend zijn) en/of maximum winstmarges; 

– het stelsel van de prijsverhogingaangifte. 

 

54. De programmaovereenkomst is een instrument dat momenteel – zonder afkeuren 

van Europa – in België werd geïmplementeerd in de sector van de aardolieproducten. Het is 

in feite een stelsel van “contractueel” prijsbeleid op basis van een akkoord tussen de 

Belgische Staat en de Belgische Petroleum Federatie dat bepalingen bevat omtrent de 

prijsevolutie op grond van een aantal parameters, alsook regels die onrechtstreeks betrek-

king hebben op de prijs, zoals te verschaffen informatie, prijsdoorzichtigheid, op te stellen 

documenten, enz. Het kernprincipe van het akkoord blijkt uit de inleidende overweging: 

“Overwegende dat, in het algemeen belang, prijzen moeten worden verzekerd die een 

normale bevoorrading van het land met aardolieproducten waarborgen en dat deze 

dwingende doelstelling in de hand wordt gewerkt door de samenstelling van een structuur-

formule van de maximum verkoopprijzen der aardolieproducten, welke mogelijk maakt:  

– prijswijzigingen van redelijke omvang, zowel naar boven als naar beneden, voor 

zoverre deze wijzigingen tegelijkertijd rekening houden met de voorwaarden die op 

elk ogenblik op de internationale markten heersen en met kostenelementen die con-

troleerbaar zijn bij de ondernemingen die op het Belgische grondgebied actief zijn;  

– te komen tot prijzen die ertoe leiden de kosten die in alle stadia door de aardolie-

sector worden gedragen, weer te geven teneinde een bepaalde exploitatiestabiliteit 

van deze sector te waarborgen.” 

 

55. 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. 

 

56. Geconcludeerd kan worden dat maximumprijzen die uitsluitend van toepassing zijn 

op de eindprijs van het aardgas weinig zin hebben omdat tengevolge van weigering van 

informatieverstrekking niet is kunnen worden vastgesteld dat de kernreden van de 

aardgasprijsverhoging door Electrabel Customer Solutions zich niet in een onrechtmatige 

verkoopprijs(politiek) van Distrigas bevindt. Ook indien uit later onderzoek zou worden 

vastgesteld dat prijsregulering aangewezen lijkt, dienen maatregelen genomen te worden 

 
40 Zie ook http://mineco.fgov.be/organization_market/price_regulation/price_regulation_nl_004.htm  
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proportioneel met de aard en omstandigheden van het probleem. Een programma-

overeenkomst, zoals die trouwens tot genoegdoening functioneert in de oliesector, waarbij 

de prijzen vrij kunnen bewegen binnen een boven- en een ondergrens rond een spil die 

berekend wordt op basis van de kostprijs en waarin plotse prijspieken op de internationale 

markten worden gedempt, zou – indien opportuun geacht – als voorbeeld kunnen dienen. 

 

 

3.6.2 Distrigas afsplitsen van Suez  
3.6.2.1 Vaststellingen 
 

57. De aangekondigde verhoging van de aardgasprijs door Electrabel zou aantonen dat 

de huidige aardgasmarkt onvoldoende concurrentieel is. De Franse nutsgroep Suez is de 

meerderheidsaandeelhouder van zowel aardgasinvoerder Distrigas als de aardgas-

vervoerder Fluxys en bovendien de belangrijkste eigenaar van één van de doorverkopers 

Electrabel Customer Solutions. Deze horizontale en verticale verstrengeling van Suez kan 

een rem vormen op de eerlijke concurrentie op de Belgische aardgasmarkt. 

 

58. Dat het zusterbedrijf Distrigas NV via Electrabel NV aardgas levert aan Electrabel 

Customer Solutions wekt wantrouwen omtrent onderlinge afspraken die concurrenten van 

Electrabel Customer Solutions kunnen benadelen. Of deze concurrenten aan de “city gate” 

daadwerkelijk geconfronteerd worden met minder gunstige prijsvoorwaarden vergt een 

onderzoek met volledige medewerking van Distrigas. Dat deze concurrenten moeten aan-

kloppen bij Distrigas en zelf niet rechtstreeks gas kunnen vervoeren vanaf de ingangspunten 

van het vervoersnet, is onder andere het gevolg van een investeringsbeleid van Fluxys 

waardoor er sinds enige tijd congestie is op het vervoersnet. Bovendien wordt de toegan-

kelijkheid van het vervoersnet sterk gelimiteerd door een strikte scheiding van doorvoer 

(meer dan 20 internationale spelers actief op Belgisch grondgebied) en binnenlands vervoer.  

 

59. Een en ander impliceert dat risico bestaat dat ondernemingen uit de Suez groep 

volgende acties nemen om Belgische gasmarkt af te schermen: 

– controle van de ingangspunten van het vervoersnet via controle van de capaciteit op 

de doorvoerassen; 

– terughoudendheid om gereguleerde doorvoertarieven voor te stellen voor alle 

primaire doorvoeractiviteiten waarvoor de ‘sanctity of contracts’ niet geldt;  

– tot december 2006 vasthouden aan de Hub-locatie op de vTn doorvoeras waardoor 

iedereen die naar Hub wilde moest passeren via Distrigas & Co (controle 

concurrentie via strategische informatie); 
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– strikte scheiding van doorvoer en binnenlands vervoer (op het vlak van tarieven en 

toegangsregels) waardoor capaciteiten in transitmarkt niet kunnen aangewend 

worden voor vervoer naar Belgische markt en de talrijke transitspelers actief in België 

geen toegang krijgen tot Belgische klanten. 

 

60. Het vraagstuk van afsplitsing van Distrigas is in ieder geval een mededingings-

vraagstuk bij een te grote concentratiegraad. Bij een fusie tussen Gaz de France en Suez, 

zoals aangekondigd in het voorjaar 2006, pleit de CREG41 in ieder geval voor het afstoten 

van Distrigas en een terugtrekking van Suez uit Fluxys.  

 

61. Op 14 november 2006 keurde de Europese Commissie de fusie tussen Gaz de 

France en Suez goed onder bepaalde voorwaarden. Eén van de belangrijkste voorwaarden 

is de afstoting van het belang van Suez in Distrigas Hierbij werd wel overeengekomen dat de 

fusieonderneming, alvorens haar belang in Distrigas van de hand te doen, een of meerdere 

leveringscontracten sluit met Distrigas om een deel van de behoeften te dekken van de 

gasgestookte centrales van Electrabel en de behoeften van Electrabel Customer Solutions 

om haar klanten te bedienen. Deze contracten zullen maximaal 70 TWh vertegenwoordigen 

en in de tijd afnemen, zodat na vijf jaar slechts contracten overblijven voor 20 TWh. 

 

62. De Franse constitutionele raad keurde de privatisering van Gaz de France goed, 

maar stelde de gevolgen ervan uit tot na 1 juli 2007. Tot op vandaag is evenwel geen 

definitieve beslissing omtrent het uitvoeren van de fusieplannen genomen. 

 
3.6.2.2 Gevolgtrekkingen 
 

63. Een ontvlechting van Distrigas en Electrabel Customer Solutions is geen structurele 

remedie voor het gebrek aan concurrentie op de Belgische aardgasmarkt. Het is echter wel 

zo dat een verdere versterking van de concentratiegraad het risico op discriminatie in de 

hand werkt en preventief vermeden dient te worden. Dit geldt bijvoorbeeld bij een fusie 

tussen Gaz de France en Distrigas.  

 

64. Een afsplitsing van Distrigas van Suezgroep zal naar alle waarschijnlijkheid vroeg of 

laat een nieuwe fusie creëren tussen Distrigas en een andere (grote) aardgasleverings-

onderneming. Het is tevens belangrijk te erkennen dat een fusiegolf leidend tot enkele grote 

aardgasondernemingen in Europa leidt tot een situatie dat de Belgische overheden steeds 

 
41 Studie (F)060306-CDC-534 van 6 maart 2006 over ‘de geplande concentratie tussen Gaz de 
France en Suez’ http://www.creg.be/pdf/Studies/F534NL.pdf  
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minder inspraak hebben in de werking van deze multinationals. Het is in deze context 

belangrijk om te melden dat het wenselijk zou zijn dat de overheidsparticipatie in de 

Belgische netwerkbedrijven, waaronder Fluxys, een belangrijke verankering zou betekenen 

en waarborgen inhoudt op langere termijn. 

 

65. Structurele oplossingen worden geboden door de juiste randvoorwaarden te creëren 

opdat effectieve mededinging mogelijk zouden worden. Enkele prioriteiten zijn: 

– oplossen van de huidige en aanslepende contractuele congestie op de Belgische 

invoerpunten. De huidige situatie blokkeert éénvoudigweg toegang voor nieuwe 

spelers; 

– volledige opheffing van een gescheiden behandeling van capaciteit voor de nationale 

markt en capaciteit voor doorvoer. Doorvoerbevrachters moeten op éénvoudige wijze 

hun ingangscapaciteit kunnen aanwenden voor de bevoorrading van de Belgische 

markt;  

– er is nood aan een structurele oplossing voor de bevoorrading in L-gas die bijna 50% 

van de kleinhandelsmarkt bestrijkt;  

– maximale veréénvoudiging en harmonisatie van regelgeving in België (cf. 4 

leveringsvergunningen nodig om in heel België te kunnen opereren). 

 

66. Markttoegang en de aantrekkelijkheid van de Belgische aardgasmarkt voor nieuwe 

spelers blijven de speerpunten voor een daadwerkelijke vrije markt in België. Het al dan niet 

opleggen van een afsplitsing van Distrigas van de andere marktactoren kan processen 

versnellen maar zolang toegang moeilijk blijft en de aantrekkelijkheid beperkt, zal het aantal 

spelers en bijgevolg een concurrentiële prijsvorming beperkt blijven. Structurele oplossingen 

worden gevonden in de creatie van de juiste randvoorwaarden, veeleer dan in het 

rechtstreeks ingrijpen in de markt.  

 

67. In deze context is het tevens belangrijk te erkennen dat de Belgische markt of het 

Belgische beleid nauwelijks tot geen impact heeft op schommelingen van de bevoorradings-

prijs van aardgas. Deze verhogingen worden doorgerekend aan de eindafnemers en dit moet 

volgens economisch redelijke principes gebeuren. Er zijn geen signalen dat de 

bevoorradingsprijs van aardgas zou afnemen, in tegendeel, gezien de langere afstanden en 

de exploitatie van moeilijker te ontginnen velden is een stijgende trend meer waarschijnlijk. 
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3.6.3 Bijkomende spelers naast Distrigas 
3.6.3.1 Vaststellingen 
 

68. De volledig vrijgemaakte groothandelsmarkt voor aardgas blijft tot op heden sterk 

gedomineerd door de historische speler Distrigas. In deze markt, die de leveringen aan de 

rechtstreekse afnemers aangesloten op het net van Fluxys en de bevoorrading van de 

distributienetten omvat, neemt het marktaandeel in 2006 van Distrigas verder af tot 80,5%, 

Gaz de France was de tweede grootste speler met een aandeel van 13,5% en Wingas had 

een aandeel van 6,0%. Ook Electricité de France is sinds oktober 2006 begonnen met de 

eerste leveringen op de groothandelsmarkt. Na een mogelijke fusie tussen Suez en Gaz de 

France zouden hiervan drie ondernemingen overblijven waarvan één onderneming die 

nagenoeg 95% van de groothandelsmarkt zou bestrijken. Leveringsondernemingen op het 

distributienet die niet actief zijn op de groothandelsmarkt (vervoersnetwerk) zijn afhankelijk 

van deze leveringsondernemingen. 

 

69. De vaststelling dat slechts beperkt aantal leveringsondernemingen aardgas leveren 

aan de city gates en spelers op het distributienet zoals bijvoorbeeld Nuon, Essent, SPE-

Luminus (nog) niet actief zijn op het vervoersnetwerk heeft veel te maken met beperkte 

invoercapaciteit (toestand van contractuele congestie).  

 

70. Voor de L-gasmarkt die bijna 50% van de Belgische kleinhandelsmarkt bestrijkt, geldt 

in ieder geval dat de ingangscapaciteit op het enige betekenisvolle invoerpunt te Poppel 

verzadigd is en dat enkel Distrigas en Gaz de France bevoorradingscontracten in L-gas 

hebben met het Nederlandse GasTerra. 

 

71. Momenteel beschikken 21 aardgasondernemingen over een leveringsvergunning via 

het Belgische vervoersnetwerk. Slechts 4 zijn actief: Distrigas, Gaz de France, Wingas en 

Electricité de France op het H-gasvervoersnetwerk en de drie eerstgenoemden ook op het L-

gasvervoersnetwerk. Vanaf 1/01/2008 worden ook Eneco, Electrabel, SPE en RWE actief op 

het vervoersnetwerk. Bovendien voorzien de industriële eindafnemers Degussa en Air 

Liquide om zelf actief te worden op de groothandelsmarkt om zodoende zichzelf rechtstreeks 

te bevoorraden via de Zeebrugge hub of aan de grenzen. 

 
3.6.3.2 Gevolgtrekkingen 
 

72. Bijkomende spelers op de Belgische markt zal de concurrentiedruk verhogen en 

bedrijfsmarges nivelleren, dit althans voor zover er een vrije prijszetting ontstaat en dat niet 

één of een groep spelers prijszetters zijn . Momenteel bepalen nieuwe spelers hun eindprijs 

37/79 



NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 
binnen de grenzen van de bevoorradingsprijs en de eindprijs bepaald door de dominante 

speler. In een bevoorradingsketen waarbij de Suezgroep zowel de bevoorradingsprijs als de 

eindprijs in handen heeft, zijn nieuwe spelers overgeleverd aan de prijszetting van deze 

dominante speler. 

 

73. Er wordt aangeraden aan leveringsondernemingen actief in de kleinhandelsmarkt 

(distributie) om zelf ook actief te zijn op de groothandelsmarkt en zo rechtstreeks te kunnen 

handelen op de Zeebrugge hub/gasbeurs en met buitenlandse leveranciers. Een belangrijke 

belemmering hiervoor is de beschikbare invoercapaciteit en de beperkte mobiliteit tussen 

invoercapaciteit voor doorvoer en de binnenlandse markt (zie in dit verband paragraaf 59 en 

65 van deze studie). 

 
3.6.4 Gasbeurs 
3.6.4.1 Vaststellingen 
 

74. Naar aanleiding van de prijsverhoging die Electrabel heeft aangekondigd, pleitte dhr. 

Bart Tommelein in ‘De Zevende Dag’ op 24 juni 2007 voor een gasbeurs, naast de 

bestaande contracten: “Distrigas, waarvan Electrabel 57% bezit, moet verplicht worden een 

deel van het gas dat ons land binnenkomt op een beurs te zetten”. Er wordt gesteld dat nu 

bijna al het aardgas via contracten wordt verhandeld en dat een beurs voor lagere prijzen 

kan zorgen, zoals ook met elektriciteit het geval is via de elektriciteitsbeurs BELPEX. Door 

vraag en aanbod te laten spelen, kan iedereen op niet-discriminerende wijze aan gas 

geraken. Concreet is gepleit voor een gasbeurs waarop 30% van de gasbevoorrading moet 

worden verhandeld.  

 

75. In 2005 lanceerde HUBERATOR N.V. samen met APX voor Hub Zeebrugge de 

aardgasbeurs APX Gas Zee, een elektronisch platform dat traders de mogelijkheid biedt om 

anoniem en zonder tegenpartijrisico kortetermijncontracten te sluiten. De ontwikkeling van 

die schermtrading naast de bestaande handel op basis van bilaterale contacten kende een 

langzaam begin maar in november en december 2006 is de activiteit op de beurs beginnen 

aantrekken. Verwacht wordt dat die trend zich zal doorzetten. Zo is Huberator sinds begin 

2007 actief op APX Gas ZEE om in het kader van zijn automatische back-up diensten de 

tekorten en overschotten van zijn klanten bij te passen. Voorts is ook Fluxys sinds begin 

2007 lid van APX Gas ZEE: voor de onderneming is schermtrading een bijkomend 

instrument om tekorten en overschotten in zijn operationele aardgasreserve uit te vlakken.  

 

76. Het netto verhandelde volume op Hub Zeebrugge steeg in 2006 met 8% in 
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vergelijking met 2005. In 2006 werd ongeveer 43 miljard kubieke meter aardgas op de hub 

verhandeld, wat neerkomt op circa 2,5 keer het jaarverbruik op de Belgische markt. 

 

77. Verhandeling van aardgas via de Zeebrugge hub en de APX beurs is reeds een 

praktijk. Zoals de markt aangeeft is het bestaan van een hub/beurs op zich geen voldoende 

vereiste voor een gezonde marktwerking.  

 

78. De ontwikkeling van transacties op de hub/beurs en meer liquiditeit kunnen worden 

gestimuleerd. De aardgasbeurzen zijn echter geen bevoorradingsbron als dusdanig maar 

zijn complementair en maken het mogelijk om de (lange termijn) bevoorradingsportfolio te 

optimaliseren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. 

 

3.6.4.2 Gevolgtrekkingen 
 

79. Een aardgasbeurs bestaat reeds. Zowel in België (de hub van Zeebrugge) als in het 

Verenigd Koninkrijk (National Balancing Point) wordt er dagelijks gas verhandeld. Beide 

markten zijn fysisch met elkaar verbonden via de Interconnector en ook de prijzen evolueren 

meestal synchroon (zie Figuur 12). Gelet op de problematische omschakeling van het 

Verenigd Koninkrijk als aardgasproducent en netto gasuitvoerder naar een positie als netto 

gasinvoerder, dient er evenwel rekening mee te worden gehouden dat de Britse prijssignalen 

ten gevolge van een gespannen verhouding tussen gasvraag en gasaanbod aldaar, 

“geëxporteerd” kunnen worden naar naburige markten zoals België. Deze problematiek is 

des te neteliger gezien de eindprijzen in België voor deels geïndexeerd worden op de 

hubprijs van Zeebrugge. 

 

80. In het verleden is reeds vastgesteld dat een tekort aan gas in het Verenigd Koninkrijk 

daar aanzienlijke prijsstijgingen heeft veroorzaakt. De goede connectie via bijkomende vrije 

capaciteit tussen het Verenigd Koninkrijk en België (uitbreiding Interconnector) met 

Zeebrugge maakte dat Britse spelers op het continent gas kwamen zoeken. Omdat er in 

Nederland en Duitsland wel aardgas beschikbaar was, maar dat er geen vervoerscapaciteit 

door België richting Vereningd Koninkrijk, dus naar Zeebrugge vrij was, bleven de prijzen 

hoog in het Verenigd Koninkrijk maar ook op Zeebrugge markt (die vaak als referentieprijs 

wordt gehanteerd voor nieuwe leveringscontracten). Gebrekkige investeringen hebben dus 

tot hoge prijzen geleid in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in België. Belgische bedrijven 

wier korte termijn contracten op de Zeebrugge prijs geïndexeerd waren, zagen zich 

genoodzaakt goedkopere contracten te zoeken. Ze vonden eveneens gas op Nederlandse 

en Duitse markt, maar slaagden er niet in om vervoerscapaciteit te contracteren op het 
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Belgisch (binnenlands) vervoersnet teneinde dit gas naar hun site te vervoeren, terwijl er 

vervoerscapaciteit vrij is op ingangspunten van de doorvoerassen. Deze vrije capaciteit kon 

evenwel omwille van de strikte scheiding tussen doorvoer en binnenlands vervoer niet 

aangewend worden.  

 

81. Geconcludeerd kan worden dat congestie op het binnenlands vervoersnet en de 

uitstekende connectie met het Verenigd Koninkrijk waar prijzen heel hoog waren ertoe 

leidden dat de referentieprijs te Zeebrugge op het hoge Britse niveau terechtkwam, terwijl in 

andere landen op het continent de prijs stabiel bleef op een “normaal” niveau. Bedrijven die 

een nieuw gascontract moesten afsluiten kregen de hoge Zeebruggeprijs aangerekend 

omdat ze o.a. door de congestie op het vervoersnet geen gas in Nederland of Duitsland 

konden kopen. 

 

Figuur 12:  Prijsevolutie op de hub van Zeebrugge en het National Balancing Point (UK)  
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82. Een hub/aardgasbeurs is een waardevolle complementaire bevoorradingsbron en 

maakt het mogelijk om de aanlevering beter af te stemmen op de behoeften van elke 

operator en zijn bevoorradingsportefeuille te optimaliseren. Bevoorradingscontracten op 

langere termijn blijven echter elementair en noodzakelijk voor de Europese gassector en 

leveren een belangrijke bijdrage tot de bevoorradingszekerheid. 
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83. Een belangrijk gegeven is dat aardgasproductie in handen is van enkele spelers 

(oligopolie) en hoofdzakelijk buiten de EU gelegen is. De prijs van aardgas wordt veelal 

gealigneerd op de aardolieprijzen of afgeleide olieproducten42. 

 

84. De bevoorrading van België (en de EU) zal gekenmerkt blijven door termijnver-

bintenissen omwille van de karakteristieken van aardgasproductie (weinig moduleerbaar) en 

de terugverdienvereisten van de infrastructuur. Bijgevolg zal kortetermijnhandel steeds een 

afgeleide zijn van bevoorradingscontracten op langere termijn. Langlopende inkoopcontrac-

ten maken voor meer dan 85% deel uit van Distrigas bevoorradingsportfolio. Deze bevoor-

radingsportfolio is voor 16% voor de buitenlandse verkoop van Distrigas en 4% (netto-) 

handel. 

 

85. Zolang de Belgische markt niet meerdere spelers kent op zowel de groothandels- als 

kleinhandelsmarkt zal effectieve mededinging op zich laten wachten. Marktoegankelijkheid 

en de aantrekkelijkheid van de Belgische aardgasmarkt in het algemeen blijven struikel-

blokken voor nieuwe spelers. Een aardgasbeurs versoepelt aardgashandel maar is geen 

voldoende voorwaarde voor een liquide markt en eerlijke concurrentie zolang de belangrijke 

randvoorwaarden niet of onvoldoende aanwezig zijn. 

 

86. In de studie van de CREG43 over de toestand van de aardgashub van Zeebrugge 

worden noodzakelijke maatregelen opgesomd om de ontwikkeling van de hub te bevorderen: 

– voorstel om de aardgasbeurs te reguleren in overeenstemming met de bevindingen 

van de CREG in verband met de oprichting van de Belgische elektriciteitsbeurs, 

onder meer met het oog op een blijvende garantie van de betrouwbaarheid, de 

transparantie, de efficiëntie en de goede werking van de handel; 

– de invoering van een specifiek vervoerssysteem voor de regio Zeebrugge om de 

toegangsbeperkingen van en naar de hub en alle terminals in de regio Zeebrugge op 

te heffen. In deze optiek heeft Fluxys de ZEE Platform Service gelanceerd. 

– het voorzien van een fysisch oplossing van kwaliteitsconversie tussen Zeebrugge en 

Bacton, opdat de verhandeling van aardgas op de hub volgens de Belgische 

kwaliteitsspecificaties wordt gestandaardiseerd, Zelfs al blijft Groot-Brittannië op 

lange termijn een strengere norm hanteren; 

 
42 Europese Commissie, DG Competition report on energy sector inquiry, 10 januari 2007, p. 101-110. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/full_report_part1.pdf  
43 STUDIE (F)060719-CREG-554 van 19 juli 2006 betreffende ‘de noodzakelijke maatregelen om de 
werking en de liquiditeit van de hub van Zeebrugge te verbeteren’. 
http://www.creg.be/pdf/Studies/F554NL.pdf  
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– de levering door de netbeheerder van back-up/back-down-diensten, om de uitvoering 

van transacties op de hub beter te garanderen; 

– de verbetering van de informatieverstrekking door Huberator NV en Fluxys NV om te 

voldoen aan de behoeften van bevrachters die op de hub actief zijn.  

 

 

 

3.6.5. Pro-competitieve maatregelen 
 

87. Maximumprijzen zijn een verregaande vorm van interventie in de marktwerking, die 

bij een verkeerde bepaling, de markt ernstig verstoren, crisissen veroorzaken of zelfs collusie 

tussen marktspelers bevorderen (zie paragraaf 51). Daartegenover staat dat indien men een 

markt die voorheen gemonopoliseerd was concurrentieel wil maken, men de nieuwkomers 

een handje dient te helpen door een aantal toetredingsdrempels te verlagen en door het 

risico op misbruik van machtspositie door de historische marktactoren ex ante te reduceren. 

 

88. Om de transparantie op de markt te verhogen en om desgevallend anti-competitieve 

prijszetting ex ante tegen te gaan, dient de CREG over de nodige onderzoeks- en 

interventiemogelijkheden te beschikken. Deze interventiemogelijkheden kunnen bestaan in 

het publiceren van informatie over de prijzen in de markt, het verbieden van bepaalde 

prijsevoluties (bijvoorbeeld een dominante marktspeler verbieden zijn prijzen gedurende 

enige tijd te verhogen nadat hij een prijsdaling heeft doorgevoerd zonder enig verband met 

de evolutie van zijn kosten), het bepalen van richtprijzen en het aankondigen van 

prijscontroles indien de prijzen sterk van deze richtprijzen afwijken (bijvoorbeeld als de 

prijzen aangeboden door een dominante marktspeler zeer scherp dalen ten opzichte van 

deze richtprijzen wanneer nieuwe concurrenten zich op de markt aandienen). 

 

89. Voor alle duidelijk onderstreept de CREG dat elke pro-competitieve maatregel per 

definitie in de tijd beperkt moet zijn. Pro-competitieve maatregelen dienen om de 

moeilijkheden die nieuwkomers in de beginjaren van de liberalisering van een markt op hun 

weg aantreffen, weg te werken. Als zij dat niet binnen een beperkte tijdspanne kunnen, zijn 

ze niet doeltreffend en dienen ze alleen al daarom te worden ingetrokken en eventueel 

vervangen door andere, meer doeltreffende maatregelen. 

 

90. Reeds in de studie prijscomponenten van de CREG werd geconcludeerd dat de 

concurrentie doeltreffend moet kunnen spelen indien men de doelstellingen van de 

liberalisering wil bereiken en men de eindafnemer gasleveringen tegen de beste prijs wil 
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aanbieden. Uit het toenmalig onderzoek44 bleek enerzijds dat de handelsmarge van Distrigas 

5,4% op de aankoopprijs van het gas bedraagt, terwijl dat in een internationale context 2% 

gangbaar is, en anderzijds dat Distrigas zijn dividend in 2002 en 2003 exponentieel (met een 

factor 20) heeft verhoogd ten opzichte van vóór de liberalisering.  

 

91. De bijna-monopoliepositie van Distrigas op de markt van de klanten die op het 

vervoersnet zijn aangesloten enerzijds en van Electrabel Customer Solutions 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. 

 

92. Ten aanzien van de kostprijs van de aardgasinvoer werd gesteld dat het belangrijk is 

dat de overheidsinstanties een duidelijk zicht hebben de gasbevoorradingscontracten vóór 

de liberalisering 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 gebrek aan toezichts- en 

handhavingbevoegdheden van de CREG werd eveneens aangekaart. De CREG beveelt dan 

ook aan dat de voorwaarden en bepalingen van de aankoopcontracten voor gas (met 

uitzondering van de transacties op de spotmarkt ) 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. 

 

 

 
44 Studie (F)060518-CDC-512 van de CREG van 18 mei 2006, nrs. 70, 99 en 136. 
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3.7 CONCLUSIES OVER DE AARDGASPRIJS 
 

93. Het doel van deze studie was een objectief onderzoek te voeren ten einde antwoord 

te bieden op het drieledig verzoek van de Minister met betrekking op de door Electrabel 

aangekondigde verhoging van de aardgasprijs (de correctheid van de beweegredenen, de 

mogelijke neveneffecten op de markt, en maatregelen ter verhelping van de neveneffecten). 

Gelet op de beperkte toezichts- en handhavingsbevoegdheden van de CREG bestaat de 

finaliteit van de studie er enerzijds in dat andere instanties mét zulke bevoegdheden zich 

kunnen baseren op de feitenvinding en conclusies van deze studie, en anderzijds dat 

beleidsmakers de voorgestelde beleidsaanbevelingen ten uitvoer kunnen brengen. 

 

94. Met betrekking tot de beweegredenen voor de prijsverhoging kan worden gecon-

cludeerd dat de door Electrabel initieel aangevoerde forse stijging van de brandstofprijzen 

van de voorbije jaren niet gold in hoofde van Electrabel (hoogstens in hoofde van Distrigas). 

Bovendien vormde de (stijgende) evolutie van de aardgasbevoorradingskosten van 

Electrabel geen reden om aardgasprijs voor residentiële en professionele te verhogen omdat 

deze reeds wordt geïndexeerd volgens een formule die hiermee rekening houdt. De nadien 

aangevoerde beweegreden van de hernieuwing van het aardgasbevoorradingscontract op 

13 oktober 2006 geldt in hoofde van Electrabel […], omdat haar verkoopprijs structureel 

lager ligt dan haar aankoopprijs. De prijsformule uit het contract tussen [vertrouwelijke 

informatie] en [vertrouwelijke informatie] bevat immers een vaste term die lager is dan de 

vaste term van de analoge prijsformule uit het onderliggende spiegelcontract tussen 

[vertrouwelijke informatie] en[vertrouwelijke informatie]. 

 

95. De bevestiging van de tweede door Electrabel aangevoerde beweegreden houdt 

evenwel tegelijkertijd de mogelijke bevestiging in van een bekritiseerbare feitelijke toestand. 

Immers in een periode dat het merendeel van de Waalse en Brusselse eindverbruikers voor 

het eerst vrij zijn energieleverancier kon kiezen, hanteerde Electrabel Customer Solutions 

aardgasverkoopstarieven die lager lagen dan de bevoorradingskosten uit het onderliggende 

bevoorradingscontract met Distrigas. Dit element van mogelijke predatory pricing in een 

cruciale fase van de liberalisering van de energiemarkt lijkt te moeten worden bekeken in het 

kader van de “Pax Electrica II” waarin Suez het engagement nam om behoudens uitzonder-

lijke gevallen de energiecomponent van hun prijzen voor residentiële klanten niet te verho-

gen voor 1 september 2007. Dit sluit aan met de bevinding dat een groot deel van het verlies 

gedragen werd door [vertrouwelijke informatie] en niet door [vertrouwelijke informatie], 
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waarin de Belgische gemeenten [……...vertrouwelijke informatie……….]45. Het komt nu toe 

aan de Belgische Mededingingsautoriteit om dit verder te onderzoeken.  

 

96. De vraag van de Minister of de prijsstijging een inhaalbeweging is van het verleden, 

zijnde een compensatie van mogelijk verlies aan inkomsten dient bijgevolg eveneens te wor-

den bevestigd. De vraag of Electrabel Customer Solutions NV zijn prijzen dan al veel vroeger 

had moeten verhogen, dient als dusdanig enkel onderzocht te worden indien men er van uit 

gaat dat de prijs die Distrigas aanrekende correct was en bijvoorbeeld geen excessive 

pricing of price squeeze inhield of discriminerend was. Door de uitdrukkelijke weigering van 

Distrigas hierover gegevens te verstrekken, heeft de CREG zich voor het verdere onderzoek 

noodgedwongen moeten baseren op publieke informatie. Geconcludeerd werd dat de 

bevoorradingskost van Distrigas, zowel op basis van de langetermijncontracten als de 

kortetermijnaankopen, recent geen buitengewone structuurwijzigingen ondergaan is, en 

eerder een dalende dan een stijgende trend vertoont. 

 

97. De sinds 1 januari 2007 door Electrabel voor zijn aardgasprijzen voor residentiële en 

professionele eindverbruikers toegepaste indexeringsformule Gpi als vervanging van de Iga 

volgt de internationale noteringen voor gasolie en de gasprijs op de hub van Zeebrugge. 

Deze meer volatiele prijsformule stamt uit het onderliggende contract met Distrigas. Hier 

dient dezelfde conclusie te worden getrokken als in paragraaf 96. 

 

98. De door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgasprijs wordt gerealiseerd 

door een verhoging van de vaste term in de Gpi formule, hetgeen resulteert in verhoging van 

0,659 c€/kWh, hetzij 0,797 c€/kWh, inclusief 21% BTW, onafhankelijk van het verbruiks-

niveau van de klant. Elke residentiële en professionele klant van Electrabel zal vanaf oktober 

2007 per verbruikte kWh dus 30% meer moeten betalen, hetgeen voor een typisch gezin dat 

op aardgas verwarmt (jaarverbruik van 22 MWh), neerkomt op een verhoging van de jaar-

factuur met € 172.  

 

99. Gezien de prijsverhoging pas op 1 oktober 2007 wordt doorgevoerd en de tussen-

tijdse facturen niet zullen worden aangepast, zal de stijging zich echter pas laten voelen 

vanaf de eindafrekening van 2008. De effecten op de markt kunnen op dit moment dan ook 

nog niet geheel worden geraamd. Bovendien moet rekening worden gehouden met enige 

reactietijd van zowel eindverbruikers als concurrent-leveranciers. Als neveneffecten op de 

geliberaliseerde energiemarkt zouden de marktaandelen van de concurrent-leveranciers 

 
45 Via de techniek van de vereniging in deelneming, zonder dat de formule waarmee de winst zelf 
wordt berekend bekend is. 
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kunnen verschuiven, maar zouden ook zij hun prijspolitiek kunnen aanpassen. Qua indirecte 

prijseffecten valt te verwachten dat de toeslagen en distributiekosten de aardgasprijs verder 

bovenwaarts zullen beïnvloeden. 

 

100. De meest directe effecten van de prijsverhoging zullen zich voordoen op het vlak van 

de inflatie en de belastinginkomsten via de BTW voor de overheid. Op basis van het gewicht 

van aardgas in de consumentenprijsindex zal deze op jaarbasis met 0,2% à 0,3% toenemen 

als gevolg van de aardgasprijsverhoging. Bovendien zou deze stijging van de inflatie de 

overschrijding van de spilindex met één maand kunnen vervroegen. De BTW-inkomsten 

zouden met € 85 miljoen à € 122 miljoen toenemen. 

 

101. Er zijn ruime beleidsmaatregelen te nemen naar aanleiding van de prijsverhoging, 

gaande van prijsregulering in al zijn vormen, over bijkomende bevoegdheden voor de 

federale energieregulator in de vorm van pro-competitieve maatregelen, tot versnelde 

uitvoering van de voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie in het kader van de 

fusie Suez-Gaz de France.  
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4 ANALYSE VAN DE STIJGING VAN DE 
ELEKTRICITEITSPRIJS 

 
4.1. DE WIJZIGINGEN AAN DE TARIEVEN VAN ELECTRABEL VOOR 
DE PROFESSIONELE LAAGSPANNINGSKLANTEN  
 

4.1.1. Vaststelling 
102. Vanaf september 2007 ondergaan de professionele laagspanningstarieven een 

aanpassing. We stellen een verlaging vast van de vaste en een stijging van de proportionele 

termen, waardoor de degressiviteit van de tarieven volgens het verbruik afneemt.  
 

103. Onderstaande tabellen 5, 6 en 7 brengen de evolutie van de Electrabeltarieven in 

beeld: “Professional” (basisaanbod), “Expert” (het meest beperkte aanbod: de diensten die 

worden aangeboden, worden op verzoek van de klant verstrekt en hem ook in rekening 

gebracht) en “Partner” (full-service aanbod). 

Tabel 5:  Tarief Professional 

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 67,06 53,27 -21%
Prijs per kWh (c€/kWh) 6,72 6,72 0%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 92,04 65,11 -29%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 7,75 8,27 7%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,83 4,13 8%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 3,20 3,74 17%

Professioneel
(zelfstandigen)

vaste prijzen 1 jaar

 

 

47/79 



NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie % juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 46,49 45,26 -3% 61,92 49,64 -20%
Prijs per kWh (c€/kWh) 7,05 7,00 -1% 6,28 6,78 8%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 71,14 56,94 -20% 86,55 61,32 -29%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 8,06 8,53 6% 7,29 8,31 14%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,39 4,14 22% 3,39 4,14 22%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 2,77 3,74 35% 2,77 3,74 35%

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie % juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 66,16 52,56 -21% 90,48 55,48 -39%
Prijs per kWh (c€/kWh) 6,16 6,70 9% 6,04 6,68 11%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 90,80 64,24 -29% 115,11 67,16 -42%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 7,17 8,23 15% 7,05 8,21 16%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,39 4,14 22% 3,39 4,14 22%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 2,77 3,74 35% 2,77 3,74 35%

Professioneel
(zelfstandigen en KMO's)

geïndexeerde prijzen
ELEC 20 

Professioneel
(zelfstandigen en KMO's)

geïndexeerde prijzen
ELEC 35 

Professioneel
(zelfstandigen en KMO's)

geïndexeerde prijzen
ELEC 75 & 200 

Professioneel
(zelfstandigen)

geïndexeerde prijzen
ELEC 500 

 
Bron : CREG 

 

Tabel 6:  Tarief Expert 

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie%
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 67,06 53,27 -21%
Prijs per kWh (c€/kWh) 6,66 6,66 0%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 92,04 65,11 -29%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 7,69 8,22 7%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,78 4,08 8%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 3,15 3,68 17%

Expert
(KMO's en building managers)

vaste prijzen 1 jaar
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(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evoutie % juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 46,49 45,26 -3% 61,92 49,64 -20%
Prijs per kWh (c€/kWh) 7,00 6,95 -1% 6,23 6,73 8%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 71,14 56,94 -20% 86,55 61,32 -29%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 8,01 8,48 6% 7,24 8,26 14%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,34 4,09 22% 3,34 4,09 22%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 2,72 3,69 36% 2,72 3,69 36%

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie % juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 66,16 52,56 -21% 90,48 55,48 -39%
Prijs per kWh (c€/kWh) 6,11 6,65 9% 5,99 6,63 11%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 90,80 64,24 -29% 115,11 67,16 -42%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 7,12 8,18 15% 7,00 8,16 17%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,34 4,09 22% 3,34 4,09 22%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 2,72 3,69 36% 2,72 3,69 36%

Expert
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 20 

Expert
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 35 

Expert
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 75 & 200 

Expert
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 500 

 
Bron : CREG 

Tabel 7:  Tarief Partner 

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 97,27 83,46 -14%
Prijs per kWh (c€/kWh) 6,85 6,85 0%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 122,25 95,29 -22%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 7,88 8,40 7%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,96 4,26 8%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 3,33 3,86 16%

Partner
(KMO's en building managers)

vaste prijzen 1 jaar
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(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie % juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 76,29 75,06 -2% 91,72 79,44 -13%
Prijs per kWh (c€/kWh) 7,15 7,10 -1% 6,38 6,88 8%
TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 100,94 86,74 -14% 116,37 91,14 -22%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 8,16 8,63 6% 7,39 8,41 14%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,49 4,24 21% 3,49 4,24 21%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 2,87 3,84 34% 2,87 3,84 34%

(volgens de parameters van juni 2007)

juni september evolutie % juni september evolutie %
NORMAAL
Vaste bijdrage (€/jaar) 95,96 82,36 -14% 120,28 85,28 -29%
Prijs per kWh (c€/kWh) 6,26 6,80 9% 6,14 6,78 10%
TWEEVOUDIG
Vaste prijzen (€/jaar) 120,60 94,05 -22% 144,93 96,98 -33%
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 7,27 8,33 15% 7,15 8,31 16%
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,49 4,24 21% 3,49 4,24 21%
EXCLUSIEF NACHT
Prijs per kWh (c€/kWh) 2,87 3,84 34% 2,87 3,84 34%

Partner
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 20 

Partner
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 35 

Partner
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 75 & 200 

Partner
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen
ELEC 500 

 
Bron : CREG 

 

4.1.2. Rechtvaardiging door Electrabel 
 

104. Electrabel antwoordde als volgt: 

 

105. « Les prix pratiqués par Electrabel sont fixés sur base d'une part du niveau et de 

I'évolution des prix de I'électricité sur les marchés de gros en Belgique et dans les pays 

voisins, d'autre part en tenant compte du positionnement de nos concurrents sur le marché 

de gros en Belgique et dans les pays voisins, d'autre part en tenant compte du 

positionnement de nos concurrents sur le marché belge de la fourniture. Par ailleurs, et pour 

des raisons évidentes, Electrabel recherche la plus grande cohérence d’ensemble possible 

au travers des différents segments de clientèle . » 

 

« Au cours des différentes phases de libéralisation, les prix se sont progressivement alignés 

sur les références de marchés (prix de gros). Cette évolution a été plus rapide pour les 

segments de clientèle bénéficiant d'un prix négocié, premiers à être devenus éligibles. Les 

clients approchés sur base de barèmes par contre ont vu leurs prix s'adapter moins 

rapidement du fait du coût associé aux changements de prix : il s'agit d'un marché de masse, 

avec ses contraintes propres. 

 

[……………………………………………….vertrouwelijke …………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………informatie……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………]» 

 

« La restructuration de nos barèmes, avec une baisse du terme fixe et une hausse du terme 

proportionnel, permet de rencontrer les objectifs suivants : 

– une meilleure prise en compte des prix de marché de gros en Belgique et à I'étranger 

en fonction des profils de consommation (principalement les prix de pointe) ; 

– [……………………………………………………vertrouwelijke ………………………… …

……………………………………..informatie» 

 

« A noter par ailleurs que ce repositionnement permettra aux clients, du fait de la part plus 

importante du terme proportionnel dans nos prix, de mieux contrôler leur facture 

d'énergie. »46

 

 

 
46 Vrije vertaling: “De door Electrabel gehanteerde prijzen zijn vastgesteld op basis van enerzijds het 
niveau en de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten in België en in de 
buurlanden, en anderzijds rekening houdend met de positionering van onze concurrenten op de 
groothandelsmarkt in België en in de buurlanden, en met de positionering van onze concurrenten op 
de Belgische leveringsmarkt. Voor het overige streeft Electrabel om heel evidente redenen de grootst 
mogelijke coherentie over de verschillende clientèlesegmenten na.” 
 
“Tijdens de verschillende fasen van de liberalisering werden de prijzen geleidelijk in overeenstemming 
gebracht met de marktreferenties (groothandelsprijzen). Deze evolutie verliep sneller voor de 
clientèlesegmenten die een onderhandelde prijs genieten en die als eerste in aanmerking kwamen. 
De prijzen aangerekend aan klanten die volgens de barema’s worden benaderd, evolueerden omwille 
van de kostprijs van prijswijzigingen daarentegen minder snel: het betreft hier een massamarkt, met 
eigen beperkingen. 
 
[[……………………………………………………vertrouwelijke ………………………… …………
……………………….……………………………..informatie………………………………..……….
. …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..].” 
 
“De herstructurering van onze barema’s met een daling van de vaste term en een stijging van de 
proportionele term laat ons toe de volgende doelstellingen te verwezenlijken: 

– De prijzen van de groothandelsmarkten in België en in het buitenland kunnen volgens de 
verbruiksprofielen (hoofdzakelijk de maximumprijzen) beter in aanmerking worden genomen. 

– [……………………………………………………vertrouwelijke ………………………… …
……………………………………..informatie.” 

 
“We vestigen de aandacht erop dat onze klanten hun energiefactuur door deze herpositionering en 
omwille van het grotere aandeel van de proportionele term beter kunnen controleren” 
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4.1.3. Opmerkingen 
 

106. De Nc indexatieparameter is representatief voor de kostprijs van de brandstoffen die 

in het Belgische productiepark worden gebruikt; de Ne parameter is representatief voor de 

salarissen binnen de industrie en voor de prijsevolutie van een geheel van materialen die 

door de elektriciteitssector worden gebruikt.  
 

107. Om het argument van de samenhang van de tarieven na te gaan, ging de CREG op 

basis van de prijzen exclusief BTW over tot een vergelijking van de professionele tarieven 

voor laagspanning (LS), geïndexeerd op Nc en Ne, en van de professionele tarieven voor 

middenspanning (MS). Die vergelijking toonde aan dat dit argument op basis van de 

vooruitzichten voor de komende 12 maanden is gerechtvaardigd (zie Tabel 8).  
 

108. De nieuwe, minder degressieve, formules die vanaf september 2007 gelden, 

resulteren in een tarievenstructuur die beter aansluit bij de praktijken uit het verleden (lagere 

proportionele termen voor MS en hogere vaste termen voor MS dan voor LS)47. 

 

Tabel 8:  Vergelijking van de professionele laag- en middenspanningstarieven (formule juni en 

september) 

Formule JUNI
(Volgens de parameters van de 12 

komende maanden) (*)

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 20

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 35

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 75
ELEC  200

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 500

Professioneel MS
geïndexeerde 
prijzen
< 112,5 MWh/jaar 

Professioneel MS
geïndexeerde 
prijzen
< 702,9 MWh/jaar

Professioneel MS
geïndexeerde 
prijzen
> 702,9 MWh/jaar

TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 72,85 88,64 92,99 117,88 112,14 179,42 2386,34
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 8,11 7,32 7,20 7,07 7,73 7,67 7,35
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 3,35 3,35 3,35 3,35 4,37 4,31 4,00

Formule SEPTEMBER
(Volgens de parameters van de 12 

komende maanden) (*)

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 20

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 35

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 75
ELEC  200

Professioneel
geïndexeerde 
prijzen
ELEC 500

Professioneel MS
geïndexeerde 
prijzen
< 112,5 MWh/jaar 

Professioneel MS
geïndexeerde 
prijzen
< 702,9 MWh/jaar

Professioneel MS
geïndexeerde 
prijzen
> 702,9 MWh/jaar

TWEEVOUDIG
Vaste bijdrage (€/jaar) 58,31 62,80 65,79 68,78 112,14 179,42 2386,34
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh) 8,61 8,38 8,30 8,28 7,73 7,67 7,35
Prijs per kWh daluren (c€/kWh) 4,12 4,12 4,12 4,12 4,37 4,31 4,00

(*) Nc en Ne van juli 2007 tot juni 2008
    EBlq forward 2008
    Nc = 1,5348
    Ne = 1,4952
    EBlq = 5,1718 c/kWh  

Bron : CREG 
 

                                                 
47 Die structuur bestond al op de markt nog voor de liberalisering. Het principe bestaat erin de vaste 
lasten in de proportionele term onder te brengen naarmate de clientèle uit een groter aantal kleine 
consumenten bestaat waarvan de afnamen een sterke uitvlakking door bundeling bieden 
(versnippering van de afnamepieken). 
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De CREG merkt op dat de handhaving van de termen Nc en Ne, en de niet-aanvaarding van 

een term verbonden met de groothandelsmarkten van de elektriciteit in België zoals de 

EBIq48 toegepast binnen de professionele MS-tarieven, de LS klant beschermen tegen de 

schommelingen van de elektriciteitsmarkt en de relatie handhaven tussen de prijzen en de 

productiekosten in België die vrij dicht aansluiten bij de prijzen van Electrabel en die 

momenteel lager zijn dan de prijzen op de groothandelsmarkten.  
 

109. We dienen echter op te merken dat de prijzen op de Belgische elektriciteitsmarkt 

tegenwoordig veeleer dalende zijn, met name sinds de oprichting van de Belgische BELPEX 

beurs (60% Elia, 10% RTE, 10% Tennet, 10% APX en 10% Powernext), vergeleken met de 

Nederlandse APX en de Franse Powernext beurs, die beide naast bepaalde TNB’s ook 

privéaandeelhouders tellen. Figuur 13 illustreert de daling, die na de koppeling van de drie 

markten om en bij de 50% van de gemiddelde groothandelsverkoopprijs in België bedraagt. 

Vandaag is de volatiliteit van de elektriciteitsprijs op de beurs globaal genomen met 

ongeveer 20% gedaald. 

Figuur 13:  Evolutie van de elektriciteitsprijs op APX en Belpex 

Prijs basis-elektriciteit van 01/01/2006 tot 27/07/2007
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APX Basis Belpex Basis

periodiek gemiddelde : €59,49/MWh (rode lijn)
ST DEV (periodiek) :  €23,45/MWh

periodiek gemiddelde: €33,87/MWh (rode lijn)
ST DEV (periodiek):  €19,33/MWh

Bron: APX BV ; Belpex NV/SA  

                                                 
48 EBIq, de indexatieparameter die tijdens kwartaal Q wordt toegepast, is gelijk aan het aritmetische 
gemiddelde van alle dagelijkse “settlement” slotnoteringen voor een “Base Load” elektriciteitslevering 
op de Belgische markt tijdens kwartaal Q (forwards) genoteerd tijdens de periode tussen de 15e 
kalenderdag van de tweede maand en de 14e kalenderdag van de derde maand van Q-1, omgezet in 
c€/kWh. Deze dagelijkse slotnoteringen worden door de Endex energiebeurs (www.endex.be) 
gepubliceerd. 
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110. De evolutie van de Nc, Ne en EBIq parameters werd samengebracht in Tabel 9. 

 

Tabel 9:  Evolutie van de Nc, NE en EBIq parameters (2006-2007) 

EBIq EBIq Nc Nc Ne Ne
2006 2007 2006 2007 2006 2007

januari 5,938 6,701 1,5708 1,6503 1,4132 1,4682
februari 5,938 6,701 1,615 1,6597 1,4154 1,4683
maart 5,938 6,701 1,5627 1,6253 1,4205 1,4647
april 5,64 3,176 1,537 1,484 1,4265 1,4669
mei 5,64 3,173 1,7913 1,4811 1,4309 1,4706
juni 5,64 3,176 1,7058 1,4609 1,4373 1,4734
juli 5,234 4,576 1,5613 1,4544 1,4457 1,4747
augustus 5,234 4,576 1,4087 1,45
september 5,234 4,576 1,5169 1,4562
oktober 7,253 1,6335 1,4606
november 7,253 1,6646 1,466
december 7,253 1,6113 1,4672
jaarlijks 
gemiddelde

6,01 1,5982 1,4408  
Bron : CREG 

 

 

111. Bij het onderzoek van de tariefformules stelt de CREG vast dat het gewicht van de 

Nc-term (die de prijs van de brandstoffen vertegenwoordigt) daalt, terwijl dat van de Ne-term, 

die de overige kosten vertegenwoordigt (personeel en materialen) toeneemt. Hierdoor 

worden de prijzen minder gevoelig voor de kosten van de brandstoffen die in de Belgische 

centrales worden gebruikt. Dat de kostprijs van de brandstoffen sterker stijgen dan de 

overige kosten speelt in het voordeel van de klant (de Ne volgt de index van de 

consumptieprijzen op relatief dichte voet). Ook het prijsonderscheid tussen “nacht” en 

“uitsluitend nacht” verdwijnt. Onderstaande figuren 14 en 15 illustreren de huidige en 

toekomstige tariefformules. 
 

54/79 



NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 
Figuur 14:  Electrabel tariefformules toegepast in juni tegen het Professional tarief 

Bron : Electrabel 
 

Figuur 15:  Electrabel tariefformules toegepast vanaf september tegen het Professional tarief 

 
Bron : Electrabel 

 

112. De CREG bevestigde ook dat de vermindering van de vaste termen de Electrabel 

tarieven dichter brengt bij de handelswijzen van de concurrerende leveranciers (zie figuren 

16 en 17). 
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Figuur 16:  Essent tariefformules 

 
Bron : Essent 

 

Figuur 17:  Nuon tariefformules 

 
Bron : Nuon 

 

 

113. De nieuwe tarieven lijken dus te beantwoorden aan de verantwoording van Electrabel 

die de coherentie tussen de professionele laag- en middenspanningstarieven wil herstellen, 

ondanks de divergerende evolutie van de parameters die in de formules van beide 

categorieën worden gehanteerd. De nieuwe Professionele laagspanningstarieven van 

Electrabel benaderen daardoor de structuur van de tarieven die door de overige leveranciers 

worden toegepast. 

56/79 



NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE 

 

                                                

 

114. De CREG kan de verantwoording van Electrabel echter niet aanvaarden die stelt 

haar prijzen te willen verhogen om de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de 

groothandelsmarkten in België en in de buurlanden te willen volgen. De tarieven die in 

september worden verhoogd, volgen de op de kostprijzen (Nc en Ne) en niet op de 

marktprijzen gebaseerde indexen. De CREG stelt dan ook vast dat de Professionele 

laagspanningstarieven van Electrabel zijn geïndexeerd op bepaalde indices, terwijl voor een 

wijziging van die bepaalde tarieven andere indices als uitgangspunt dienen. 
 

115. Het belang voor Electrabel om naar de marktprijzen te verwijzen schuilt precies in het 

voordeel dat de leverancier wil halen uit de aanzienlijke marge tussen de gemiddelde kosten 

voor de elektriciteitsproductie in België (met een belangrijk aandeel productie van nucleaire 

oorsprong) en de marktprijzen die worden beïnvloed door de hoge marginale 

productiekosten in België, vermits hiervoor beroep wordt gedaan op gascentrales. Deze 

handelwijze dient de belangen van de consument niet. Deze marge werd in de studie van de 

CREG houdende de elektriciteitsprijs aangesneden49. 
 

 

4.2. IMPACT VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE PROFESSIONELE 
LAAGSPANNINGSTARIEVEN VAN ELECTRABEL OP DE PRIJZEN  
 

4.2.1. Mededeling van Electrabel 
 

116. Electrabel kondigde een stijging van haar tarieven voor elektriciteit met gemiddeld 5% 

aan. 

 

4.2.2. Aanvullende informatie verstrekt door Electrabel in antwoord op de 
vragen van de CREG 
 

117. Electrabel antwoordde als volgt: 

« Sur l’ensemble du portefeuille des clients d’Electrabel concernés et à paramètres 

d’indexation inchangés, le changement de structure (baisse des redevances annuelles et 

hausses des prix proportionnels) conduit à une hausse moyenne d’environ 0,68 euro 

cents/kWh (soit environ 5 % sur la facture globale). Des diminutions concernent environ 30 

 
49 Studie (F)060515-CDC-547 over de noodzakelijke regulering voor het realiseren van tariefdalingen 
binnen de diverse tariefcomponenten voor elektriciteit. 
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% des clients (les plus petits, pour lesquels la baisse des redevances l’emporte sur les 

hausses des prix par kWh). Seuls environ 5 % des clients (les plus grands) subissent une 

hausse supérieure à 7 % de la facture globale. »50

 

 

4.2.3. Opmerkingen 
 

118. De CREG toetste de beweringen van Electrabel aan de hand van de berekening van 

de factuur van een aantal Eurostat typeklanten (zie Tabel 8)  

 

Tabel 10:  Impact van de wijziging van de professionele LS-tarieven van Electrabel op de prijzen 

factuur €/jaar juni september evolutie %
1200 kWh (elec 20) 131,09 129,26 -1%
1600 kWh piek, 1900 kWh dal (elec 20) 264,51 272,08 3%
3500 kWh (elec 35) 281,72 286,94 2%
 7500 kWh hp (elec 75) 528,16 555,06 5%
Ia 30000 kWh (elec 200) 1914,16 2062,56 8%
Ib 50000 kWh (elec 500) 3110,48 3395,48 9%
Ic 120000 kWh piek, 40000 kWh dal (elec 500) 9931,11 11575,16 17%

Professioneel
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen

 

factuur €/jaar juni september evolutie %
1200 kWh (elec 20) 130,44 128,61 -1%
1600 kWh piek, 1900 kWh dal (elec 20) 262,62 270,19 3%
3500 kWh (elec 35) 279,83 285,05 2%
 7500 kWh hp (elec 75) 524,11 551,01 5%
Ia 30000 kWh (elec 200) 1897,95 2046,35 8%
Ib 50000 kWh (elec 500) 3083,47 3368,47 9%
Ic 120000 kWh piek, 40000 kWh dal (elec 500) 9844,67 11488,72 17%

Expert
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen

 

                                                 
50 Vrije vertaling: “Over de gehele portefeuille van de betrokken Electrabel klanten en bij ongewijzigde 
indexeringsparameters leidt de structuurwijziging (verlaging van de jaarlijkse bijdragen en een stijging 
van de proportionele prijzen) tot een gemiddelde stijging van ongeveer 0,68 eurocent/kWh (of 
ongeveer 5 % op de totale factuur). De dalingen betreffen ongeveer 30% van de klanten (de kleinste 
voor wie de bijdragevermindering even groot is als de stijging van de prijzen per kWh). Slechts 5% 
van de klanten (de grootste) zal de globale factuur met meer dan 7% zien stijgen.” 
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factuur €/jaar juni september evolutie %
1200 kWh (elec 20) 162,07 160,25 -1%
1600 kWh piek, 1900 kWh dal (elec 20) 297,76 305,33 3%
3500 kWh (elec 35) 314,97 320,19 2%
 7500 kWh hp (elec 75) 565,35 592,26 5%
Ia 30000 kWh (elec 200) 1973,52 2121,93 8%
Ib 50000 kWh (elec 500) 3189,56 3474,56 9%
Ic 120000 kWh piek, 40000 kWh dal (elec 500) 10118,62 11762,67 16%

Partner
(KMO's en building managers)

geïndexeerde prijzen

 
Bron : CREG 

 

119. De prijsschommelingen variëren van -1% tot +17% en lijken, rekening houdend met 

de verdeling van de clientèle bij deze leverancier, overeen te stemmen met de beweringen 

van Electrabel. Voor de professionele LS klanten bedraagt de prijsstijging gemiddeld 5%. 

Deze prijsstijging betreft een jaarlijks verbruik van 1.600 tot 7.500 kWh (een stijging met 3% 

tot 5%) en een verbruik op jaarbasis van meer dan 7.500 kWh (een stijging van 8 tot 17%). 

Beide laatste klantencategorieën vertegenwoordigen ongeveer 70% van de professionele LS 

klanten. We stellen echter een lichte daling (-1%) van het kleine verbruik vast (kleiner of 

gelijk aan 1.200 kWh/jaar), dat goed is voor ongeveer 30% van de professionele LS klanten. 
 

120. De CREG toetste dit gegeven aan de verdeling van het aantal klanten volgens de 

Elec20 tarieven (minder dan 2.000 kWh/jaar in de piekuren), de Elec35 tarieven (van 2.000 

tot 3.500 kWh/jaar in de piekuren), de Elec75 tarieven (van 3.500 tot 7.500 kWh/jaar in de 

piekuren), de Elec200 tarieven (van 7.500 tot 20.000 kWh/jaar in de piekuren) en de Elec500 

tarieven (meer dan 20.000 kWh/jaar in de piekuren). 
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4.3. VERGELIJKING MET ANDERE PRIJSBEWEGINGEN SINDS DE 
LIBERALISERING 
 
4.3.1 Onderzoek van de situatie 
 

121. De CREG onderzocht de gegevens over de prijsevolutie van de residentiële klanten 

die sinds september 2004 werden vergaard. Rekening houdend met de concurrentiepositie 

en met de kostprijs stelden we tal van prijsaanpassingen bij de verschillende leveranciers 

vast. Hoewel het hier niet om de professionele markt gaat, zijn deze schommelingen toch 

representatief voor het spel van de concurrentie. Bovendien waren de schommelingen vaak 

even groot of zelfs nog groter dan in deze studie onderzocht. Bij de opvolging van de prijzen 

aan de residentiële klanten werden volgende wijzigingen vastgesteld: 
– Oktober 2004: Bij NUON flex: Sterke stijging van de vaste term (van +61 tot + 296%). 
– Januari 2005: Bij Luminus, invoering van het “direct” tarief (vaste termen liggen 36 tot 

45% lager) dat interessanter is dan “actief” tarief. In tegenstelling tot dit laatste was 

het “direct” tarief “all in”. 
– April 2005: Citypower voert een prijsstijging van de nachttarieven door. 
– Mei 2005: Prijsverlaging bij ESSENT (tarieven geldig gedurende een kwartaal) 
– September 2005: Essent verhoogt haar tarieven maar kent aan haar nieuwe klanten 

een eenmalige premie toe. Het ECS “actief” tarief wordt omgedoopt tot Electrabel 

Energyplus (geïndexeerd); daarnaast wordt ook een versie met vaste, maar iets 

hogere en niet-geïndexeerde prijs voorgesteld. 
– November 2005: Essent voert een beperkte tariefverlaging door en handhaaft de 

premie van 30€ voor haar nieuwe klanten. 
– December 2005: Aanzienlijke stijging van de City Power tarieven (+ 0,7 c/kWh dag + 

0,2 c/kWh nacht). 
– Vanaf juni 2006 een sterke stijging van de Citypower tarieven (met name voor de 

vaste termen (+76%)). Ook Luminus kondigt sterke prijsstijgingen aan die pas met 

ingang van september 2006 van kracht worden. 

– Vanaf september 2006: Luminus voert een aanzienlijke herstructurering van haar 

tarieven door wat tot uitgesproken prijsverhogingen leidt (vaste termen van + 22%). 

Nuon differentieert haar “commodities” tarieven volgens de DNB (de vroegere zuiver 

of gemengd openbare sectoren). Dit leidt tot een verhoging in de “ex zuivere 

openbare” sector. Het “Nuon comfort” tarief wordt niet langer aan nieuwe klanten 

aangeboden. 
– In oktober 2006 stopt Citypower met de publicatie van haar tarieven en aanvaardt 
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vanaf in 2007 in Vlaanderen geen nieuwe klanten meer. De klanten van Citypower 

worden voortaan door het merk Luminus bevoorraad. Essent voerde een 

tariefherziening door. Het standaardtarief ruimt plaats voor een vast en een variabel 

tarief. Nuon voert een aanzienlijke verhoging van haar proportionele termen van het 

tweevoudige tarief door (waarschijnlijk vooruitlopend op de uitbreiding van het 

nachttarief tot het weekend). 
– In december 2006 verhoogt ECS haar proportionele termen van het tweevoudige 

tarief aanzienlijk (rekening houdend met de uitbreiding van het nachttarief tot het 

weekend). Nuon voert een drastische verlaging van de vaste term van het 

enkelvoudige tarief door (-32%). Deze verlaging geldt echter niet voor het 

tweevoudige tarief. 

– In februari 2007 een sterke daling van de vaste term van het enkelvoudige tarief (-

35%) bij “Essent variable” 

– In mei 2007, herstelling van het evenwicht van de “Nuon Flex” tarieven tussen het 

normale tarief (vaste term +49%) en het tweevoudige tarief ten gunste van dit laatste 

(vaste term + 13%). Nuon ziet ook af van de toepassing van verschillende tarieven in 

de DNB zones ‘ex gemengde sector of zuiver openbaar”. 

– In juli 2007 een sterke daling van de vaste term van “Energy plus” en vaste prijzen bij 

Electrabel (-17 tot -24%). 

 

122. Onderstaande grafieken zijn opgesteld aan de hand van de met de VREG 

rekenmodule berekende gegevens en illustreren de prijsschommelingen en -aanpassingen 

van de verschillende leveranciers (zie figuur 17). 

 

Figuur 18:  Evolutie van de elektriciteitsprijzen van de verschillende leveranciers 
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Bron : CREG 

 

4.3.2. Opmerkingen 
 

123. Electrabel maakte aanzienlijke prijsaanpassingen voor haar professionele LS klanten 

bekend.  Vergeleken met de aanpassingen die de andere leveranciers doorvoerden, zijn ze 

echter niet uitzonderlijk. 
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4.4. CONCLUSIES OVER DE ELEKTRICITEITSPRIJS 
 

124. De CREG onderzocht de verantwoording van Electrabel voor haar beweegredenen 

om de aangekondigde tariefverhoging voor haar professionele LS klanten vanaf 1 september 

2007 door te voeren. 

 

125. De aangekondigde wijzigingen betreffen hoofdzakelijk een daling van de vaste term 

en een verhoging van de proportionele term waardoor de degressiviteit van de professionele 

LS tarieven afneemt en een betere continuïteit met de proportionele MS tarieven is 

verzekerd. Voor de professionele LS klanten betekenen deze wijzigingen een globale 

prijsstijging van gemiddeld 5%. Deze prijsstijging doet zich het sterkst gevoelen bij een 

verbruik van meer dan 7.500 kWh/jaar (een stijging met 8% tot 17%) en blijft beperkt voor 

een verbruik van 1.600 tot 7.500 kWh/jaar (een stijging van 3 tot 5%). Deze twee 

klantencategorieën vertegenwoordigen ongeveer 70% van de professionele LS klanten. We 

stellen een lichte daling (-1%) van het kleine verbruik vast (kleiner of gelijk aan 1200 

kWh/jaar) dat goed is voor ongeveer 30% van de professionele LS klanten. 
 

126. De argumenten die Electrabel aanvoert om deze tariefmaatregel te verklaren kunnen 

in drie grote thema’s worden onderverdeeld. 

 

127. De eerste verantwoording van Electrabel, die erin bestaat een betere coherentie 

tussen de professionele LS en MS tarieven te verzekeren, is aanvaardbaar. De CREG stelt 

immers vast dat wanneer het tariefbeleid van Electrabel erop gericht is de degressiviteit van 

de LS tarieven via een toename van de proportionele term in LS te doen afnemen door deze 

te laten evolueren in de richting van de term toegepast op MS, deze doelstelling op korte 

termijn wordt bereikt. De CREG wijst echter op de noodzaak om de prijsevolutie van deze 

twee categorieën klanten te volgen teneinde de afwezigheid van kruissubsidies en de 

handhaving op termijn van deze samenhang te verzekeren. Deze wijziging toont ook aan dat 

de aangekondigde tariefaanpassing een meer gebruikelijke tariefstructuur weergeeft die 

sterker lijkt op de structuur van vóór de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Het principe 

van die structuur bestond er immers in de vaste term gedeeltelijk op de proportionele term 

van de tarieven te verhalen naarmate de beoogde clientèle een groter aantal kleinere 

verbruikers met een belangrijke uitvlakking door bundeling van de afnamen (versnippering 

van de afnamepieken) telde. In het kader van de tariefaanpassing die door Electrabel wordt 

voorgesteld, kunnen we enkel vaststellen dat de vermindering van de vaste term in de 

meeste gevallen (70% van het professionele verbruik) meer dan wordt gecompenseerd door 

een verhoging van de proportionele term.  
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128. Wat de verantwoording van Electrabel om haar prijzen op basis van de 

elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten in België en in de buurlanden te bepalen 

betreft, stelt de CREG vast dat de tarieven die in september 2007 zullen worden verhoogd, 

indices volgen die berusten op de kosten (Nc: kostprijs van de brandstoffen en Ne: kostprijs 

van de salarissen en van de materialen) en niet op de marktprijs, terwijl de gewenste 

aanpassing precies omwille van de verschillende evolutie van deze indices en van de 

marktprijzen nodig was. Het argument van Electrabel is dan ook niet correct. De CREG 

meent dan ook dat het niet coherent is om de tarieven op bepaalde indices te indexeren 

terwijl net andere indices als argument voor een aanpassing van diezelfde tarieven worden 

gehanteerd. Er dient echter op gewezen dat de prijzen op de elektriciteitsbeurs sinds de 

koppeling van de Belgische, Franse en Nederlandse elektriciteitsmarkten tot nu toe een 

dalende trend vertonen en minder volatiel waren dan in het verleden. 
 

129. Electrabel zou geneigd kunnen zijn om het gebruik van de indices van de Belgische 

elektriciteitsbeurs geleidelijk uit te breiden tot referentie voor de laagspanningstarieven. De 

drijfveer daarvoor zou kunnen zijn meer voordeel te halen uit de aanzienlijke marge tussen 

de gemiddelde kosten voor de elektriciteitsproductie in België enerzijds (met een belangrijk 

aandeel van productie afkomstig van kernenergie) en de marktprijs die nog sterker wordt 

beïnvloed door de hoge marginale productiekosten in België anderzijds, aangezien voor de 

productie gebruik wordt gemaakt van gascentrales. De studie van de CREG naar de 

elektriciteitsprijzen51 bracht het bestaan van die bijzonder hoge marge aan het licht.  
 

130. Tot slot de derde verantwoording van Electrabel die de tarieven wil afstemmen op de 

tarieven van haar concurrenten en het argument dat ook zij prijswijzigingen doorvoeren, zou 

als dusdanig kunnen worden aanvaard, als we ervan uitgaan dat dit praktijken eigen aan de 

geliberaliseerde markt betreft. De neiging om de prijzen aan te passen aan de prijzen van de 

verschillende concurrenten is immers een praktijk die we op alle geliberaliseerde markten 

aantreffen. In het kader van de openstelling voor de concurrentie wordt de aanpassing van 

de prijsstrategieën door de marktoperatoren steeds vaker als praktijk gehanteerd om 

marktaandeel te behouden, of te verhogen, maar ook om hun winstmarge te handhaven of te 

vergroten.  
 

131. De CREG benadrukt echter dat de markt verplicht optimaal moet werken. We moeten 

echter vaststellen dat dat sinds het begin van de liberalisering in 1999 nog nooit het geval is 

geweest.  
 

51 Studie (F)060515-CDC-547 over de noodzakelijke regulering voor het realiseren van tariefdalingen 
binnen de diverse tariefcomponenten voor elektriciteit. 
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132. De CREG formuleert hieronder een aantal aanbevelingen om de werking van de 

markten van elektriciteit en aardgas te verbeteren.  
 

5 ALGEMENE CONCLUSIES 
 
133. De conclusies van de studie van het Directiecomité van de CREG van de door 

Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen kunnen als volgt 

worden geresumeerd: 

– De CREG kan bevestigen dat een gemiddelde residentiële aardgasverbruiker 

(jaarverbruik 22 MWh) 172 euro/jaar méér zal betalen, hetgeen neerkomt om een 

stijging van de jaarlijkse factuur met 17%; 

– Voor wat elektriciteit betreft, zal voor de meeste professionele verbruikers 

(jaarverbruik van 1.600 kWh tot 7.500 kWh) de jaarlijkse factuur stijgen met 3 à 5%; 

– Dit effect zal wel pas voelbaar zijn in 2008 omdat de prijsverhoging pas op 1 oktober 

2007 zou worden ingevoerd en de tussentijdse facturen ongewijzigd zouden blijven; 

– De redenen die Electrabel aanhaalde om de prijsverhogingen door te voeren zijn 

meervoudig maar niet altijd even pertinent; 

– De studie van het Directiecomité van de CREG heeft aan het licht gebracht dat de 

verhoging van de aardgasprijzen mogelijk wijst op een predatory pricing praktijk; 

– Voor wat elektriciteit betreft lijkt de prijsverhoging te zijn ingegeven door de 

bezorgdheid om de marges veilig te stellen; 

– De CREG beschikt niet over de wettelijke middelen om deze aangekondigde prijs-

verhoging alsnog tegen te houden. Allicht beschikken ook andere instanties niet over 

de mogelijkheid om dit te doen, al is het zo dat bijvoorbeeld de Raad voor de 

Mededinging de bevoegdheid heeft om op te treden tegen restrictieve mededingings-

praktijken (zoals predatory pricing of excessive pricing); 

– Wél is het zo dat diverse andere maatregelen mogelijk, en allicht wenselijk zijn. Deze 

worden hieronder opgenomen bij wijze van aanbevelingen. 
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6 AANBEVELINGEN 
 

134. De CREG herinnert eraan dat elektriciteit en aardgas krachtens de huidige wetgeving 

geen gewoon economische, maar wel absoluut noodzakelijke goederen vormen. Daarom 

moet bijzondere aandacht worden besteed aan de Belgische ondernemingen die aan de 

internationale concurrentie zijn blootgesteld, net als aan de residentiële consumenten, en 

meer bepaald aan de categorie van de meest kwetsbare consumenten. 
 

135. De Europese en Belgische wetgevers beslisten om de elektriciteits- en gasmarkten 

open te stellen voor de concurrentie, waardoor een einde kwam aan het systeem van vóór 

de vrijmaking waarbij de overheid (in dit geval het Controlecomité voor de Elektriciteit en het 

Gas) de eindprijs voor de levering op de Belgische markt vaststelde. 

 

136. Zonder te willen terugkeren naar het systeem van regulering van voor de 

liberalisering, met name de controle van het geheel van segmenten, zouden regulerende 

maatregelen kunnen worden ingevoerd om bepaalde onvolkomenheden van de markt te 

corrigeren die een gevolg zijn van een gebrek aan concurrentie en van de overgang van het 

gereglementeerde monopoliesysteem naar dat van de geliberaliseerde markt. 

 

137. De CREG wenst in dit hoofdstuk niet alle voorstellen aan te halen die zij in haar akten 

over de werking van de markten van elektriciteit en gas al aan de overheid meedeelde, maar 

beperkt zich tot de belangrijkste punten die verdienen te worden beklemtoond.  
 

138. In dit kader bestaat er geen uniek antwoord als reactie op de gestelde problematiek. 

De maatregelen voor verbetering zijn veelvoudig en gediversifieerd.  
 

6.1 INVOERING VAN MAXIMUMPRIJZEN 
 

139. De elektriciteitswet en de gaswet voorzien een onmiddellijke en concrete maatregel 

voor de prijs van de levering. Na advies van de CREG en beraadslaging in de Ministerraad 

kan de federale minister bevoegd voor economie, maximumprijzen vaststellen voor de 

levering van elektriciteit en aardgas. 
 

140. Deze maximumprijzen moeten een reeks voorwaarden inzake kruissubsidies, 

tariefverlagingen, tariefpraktijken in de andere Lidstaten van de Europese Unie respecteren, 

gewaarborgde voordelen op het vlak van aansluitingen en tarieven en transparantie naleven 
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en een rationeel verbruiksgedrag in de hand werken.  
 

141. Op basis daarvan werden inzake verkoop op de captieve markt reeds besluiten 

genomen over maximumprijzen voor “geïsoleerde klanten” binnen de geliberaliseerde 

markt52 en over sociale tarieven van toepassing op beschermde klanten53.  
 

142. Ook de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de 

prijzen voorziet mogelijkheden om de prijzen te beperken. De federale Minister van 

economie kan tussenkomen in de vaststelling van de prijzen van goederen en diensten via 

het sluiten van een programmaovereenkomst, de vaststelling van een maximumprijs en de 

winstmarge, evenals via een stelsel tot verplichte aangifte en voorafgaande goedkeuring van 

de prijsverhogingen, zoals dit geldt voor de waterdistributie. 
 

143. Binnen de mogelijkheden tot prijsregulering door de overheid zoals de 

maximumprijzen, de programmaovereenkomst en het stelsel van aangifte van prijsstijgingen, 

meent de CREG dat de toepassing van deze maatregelen moet worden beoogd, nadat de 

situatie volledig en objectief werd onderzocht. Eerst dient immers te worden nagegaan of er 

zich binnen de prijsvorming een manifeste scheeftrekking heeft voorgedaan; daarna moet de 

component van de prijzen waarop deze scheeftrekking betrekking heeft (productie/invoer of 

levering) worden afgebakend, om vervolgens zo gepast mogelijk daarop in te grijpen. Om 

gericht op een verstoorde marktwerking in te spelen en in afwachting van de invoering van 

structurele wijzigingen binnen de markt, met name op het vlak van de concurrentie verkiest 

de CREG een voorlopige toepassing van eventuele prijsreguleringsmaatregelen door de 

overheid.  
 

144. Tot de activiteitensegmenten waarin deze maatregelen kunnen worden beoogd, dient 

de voorrang volgens de CREG te worden gegeven aan de activiteiten met een nog sterke 

concentratie, namelijk de productie/invoer van elektriciteit en gas. Verder meent de CREG 

dat de concurrentie op de leveringsmarkt, die weliswaar slechts langzaam op gang komt, niet 

mag worden verstoord. 

 
52 Ministerieel Besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de 
levering van elektriciteit 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 worden beschouwd. 
53 Ministerieel besluit van 23 december 2003 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de 
levering van aardgas aan beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 
situatie. 
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145. Tot slot dient inzake prijsregulering te worden opgemerkt dat Frankrijk tussen januari 

en juli 2007 de professionele klanten die hun keuzerecht hebben uitgeoefend en die voor 

hun elektriciteitsbevoorrading zijn afgestapt van de gereguleerde tarieven, toeliet voor een 

maximale duur van 2 jaar terug te keren naar een “voorlopig gereguleerd aan de markt 

aangepast tarief” (TaRTAM)  
 

146. Omdat het TaRTAM niveau het niveau van het gereglementeerde tarief van 
toepassing op een verbruikssite met dezelfde kenmerken met niet meer dan 25% mag 
overschrijden, ligt de verkoopprijs van elektriciteit ergens halverwege de gereglementeerde 
tarieven en de marktprijzen. De leveranciers die hun klanten op het TaRTAM niveau 
bevoorraden en die aantonen dat zij geen elektriciteitshoeveelheden tegen lagere prijzen 
kunnen produceren of verwerven, genieten een compensatie die het verschil tussen de 
kostprijs van hun productie of de prijs waartegen ze zich bevoorraden, en de ontvangsten 
van de leveringen tegen deze tarieven dekken. Deze compensatie wordt gedekt door de 
producenten van elektriciteit van nucleaire en hydraulische oorsprong en door een heffing 
die bij alle elektriciteitsverbruikers wordt geïnd. 
 

147. De Commissie die haar verzet tegen dergelijke mechanismen van prijsregulering 
nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, spande twee rechtszaken tegen de Franse 
gereguleerde tarieven in: de eerste zaak had betrekking op een overtreding van de regels op 
de staatshulp, terwijl met de tweede een inbreuk op de Europese gas- en 
elektriciteitsrichtlijnen werd aangevochten. Uiteindelijk gaf de ERGEG (European Regulators 
Group for Electricity and Gas) de Lidstaten de raad niet terug te grijpen naar 
gereglementeerde prijzen maar veeleer te streven naar een grotere concurrentie op de markt. 
 

6.2 VERSTERKING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE 
REGULATOR EN MONITORING VAN DE MARKTEN 
 

148. Vóór de vrijmaking van de markt oefende het Controlecomité haar bevoegdheden op 
alle activiteiten van de elektriciteits- en gasmarkt uit (productie/invoer, transport, distributie 
en levering). Vandaag controleert de CREG enkel de transport- en distributieactiviteiten. 
Haar actie binnen deze domeinen leidde tot betere voorwaarden voor de nettoegang en tot 
een gevoelige daling van de tarieven voor het gebruik van de transport- en distributienetten. 
 

149. Tegelijkertijd volgt de overheid de prijzen en de praktijken binnen de activiteiten die 
voor de concurrentie werden opengesteld, namelijk de productie/invoer en de levering, niet 
langer op. Omdat deze activiteiten buiten de regulerende bevoegdheid van de CREG vallen, 
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beschikt de Commissie over weinig gegevens om de eventuele werkingsproblemen en het 
misbruik van een dominerende positie aan het licht te brengen. Het aandeel van deze 
activiteiten in de eindprijs die de consument voor elektriciteit en gas betaalt, varieert van 50% 
tot meer dan 75% naargelang het een residentiële consument of een grote industriële 
consument betreft. Om het algemene belang niet te compromitteren meent de CREG dan 
ook dat het essentieel is dat de prijsstijgingen objectief gerechtvaardigd blijven. De stijging 
van de energieprijzen kan immers in principe een rechtstreeks gevolg zijn van de 
schommelingen van de bedrijfskosten of van de restrictieve concurrentiepraktijken op een 
energiemarkt die niet optimaal functioneert. Daarom moet een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen beide mogelijke oorzaken van prijsstijgingen.  
 

150. Binnen de activiteiten die aan de concurrentieregels zijn onderworpen dient te 

worden vastgesteld dat de markt er tot op heden niet in geslaagd is om zonder verplichting 

regels in te voeren die een optimale werking garanderen.  
 

151. De Europese Commissie die regelmatig melding maakt van hindernissen die nog 

steeds aan de openstelling en de werking van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt 

worden opgeworpen en het Internationaal Energieagentschap pleiten voor de nodige 

bevoegdheid van de nationale regulatoren om concurrentiebeperkende praktijken te 

beteugelen en op de werking van de markt in te grijpen. 

 

152. Ondanks bepaalde beschikkingen reikt de Belgische wetgeving de regulator niet de 

middelen aan om alle door de Europese richtlijnen voorziene bepalingen uit te voeren en om 

de activiteiten onderworpen aan mededinging te controleren. De bestaande teksten moeten 

dan ook worden toegelicht en verduidelijkt. 
 

153. In haar studie gericht aan de Minister van energie met het oog op de verbetering van 

de bestaande wetgeving formuleerde de CREG een aantal concrete voorstellen in die zin 54.  

Die beogen onder meer de federale regulator de taak van permanente monitoring van de 

elektriciteits- en gasmarkten toe te vertrouwen, wat betreft de eindprijzen, hun verschillende 

componenten, maar ook de productie van elektriciteit en de gasbevoorrading en de werking 

van deze markten. In dit verband is het belangrijk dat alle operatoren ertoe gehouden zijn de 

CREG op de hoogte te brengen van alle informatie die zij nodig heeft om deze taak te 

 
54 Studie (N)-070315-CDC-666 houdende wijzigingen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten door middel van leidingen met het oog op een verbeterde werking en de 
opvolging van de elektriciteits- en gasmarkt” 
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kunnen verwezenlijken. Voorliggende studie illustreert, in het geval van Distrigas, heel 

treffend het belang en de actualiteit van deze kwestie. 
 

154. Dergelijke monitoring zou de markttransparantie overigens ten goede komen en de 

bevoegde overheid een beter beeld geven van de concrete maatregelen om de kostprijs van 

iedere prijscomponent te beperken, of zelfs te verminderen. De Belgische consument zou 

daardoor uitzicht krijgen op redelijke prijzen.  
 

155. Monitoring is echter slechts een begin voor een verbeterde marktwerking en moet 

onvermijdelijk gepaard gaan met een aantal aanvullende maatregelen, zoals die hieronder 

worden beschreven. 

 

6.3 VERBETERING VAN DE MEDEDINGING 
 

156. De CREG is niet de enige die vaststelt dat de elektriciteits- en gasmarkt nog steeds 

te sterk zijn geconcentreerd55. In het eindrapport van haar onderzoek naar de energiesector 

stelde ook de Europese Commissie een aantal belangrijke tekortkomingen binnen de 

volgende domeinen vast: (1) marktconcentratie/marktmacht, (2) verticale afscherming (in de 

eerste plaats onvoldoende ontvlechting van netwerken en levering), (3) ontbreken van 

marktintegratie (onder meer ontbreken van sectoraal toezicht voor grensoverschrijdende 

kwesties), (4) ontbrekende transparantie, (5) prijsvorming, (6) downstreammarkten (7) 

onbalansmarkten en (8) vloeibaar aardgas (LNG)56. 
 

157. Met het oog op een betere werking van de elektriciteitsmarkt en het tot stand brengen 

van een heuse mededinging verzocht de Algemene Raad van de CREG de consultant 

London Economics om voorstellen uit te werken 57 en formuleerde hierover een advies58. De 

Raad vraagt meer bepaald dat de prijsevolutie wordt gevolgd, dat de onafhankelijkheid van 

de transport- en distributienetbeheerders wordt verstevigd, dat een gedeelte van de 

productiecapaciteiten van de dominante marktspeler ter beschikking wordt gesteld van de 

andere marktspelers, dat de elektriciteitsbeurs wordt ingevoerd en dat bepaalde informatie 

 
55 “De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België – Jaar 2006”, Persbericht van de 
Belgische regulatoren (CREG, CWAPE, VREG en IBGE-BIM)  
56 Mededeling van de Commissie over het onderzoek op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 naar de Europese gas- en elektriciteitssectoren , 10 januari 2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0851:FIN:FR:HTML  
57  Studie ARCG-LE102004 van London Economics over de structuur en de werking van de 
elektriciteitsmarkt in België in een Europees perspectief, uitgevoerd in oktober 2004 op verzoek van 
de Algemene Raad van de CREG. 
58 Advies van de Algemene Raad van 27 april 2005 over de studie van London Economics 
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met betrekking tot de productie-, transport-, distributiegegevens en de klantenprofielen ter 

beschikking worden gesteld van alle marktspelers. 
 

158. In een aanvullende studie gingen de consultant Frontier Economics en het bureau 

Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirckpatrick de mogelijkheden na van de implementatie van 

een “capacity release” om op korte termijn een grotere concurrentie te verzekeren. Zij wijzen 

op de noodzaak om productiecapaciteiten beschikbaar te stellen aan derden. De CREG is 

echter van mening dat met het oog op een verbeterde mededinging er in de eerste plaats 

moet worden teruggegrepen naar middelen die de natuurlijke marktwerking respecteren. 

Leveren deze middelen niet de gewenste resultaten op, dan moet worden teruggegrepen 

naar meer voortvarende middelen. 
 

159. Gelijklopend met de ontwikkelingen inzake elektriciteit, vertrouwde de Algemene 

Raad aan de consultant CEPA (Cambridge Economic Policy Associates) een gelijkaardige 

studie toe over de werking van de Belgische aardgasmarkt. 

 
 
6,4 VERSTERKTE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEHEERDERS 
EN ONTWIKKELING VAN DE BEURZEN 
 

160. Ondanks de getroffen maatregelen zijn de transport- en distributienetbeheerders 

binnen zowel de gas- als de elektriciteitssector tot op vandaag nog te sterk aan de 

historische operator gebonden. Deze kan een representatief aandeel in het kapitaal van de 

beheerder behouden, zoals bij gas, maar ook in de distributie. Hoewel twee Gewesten 

beslist hebben dit aandeel gevoelig te verminderen, is deze maatregel progressief en 

moeten de resultaten daarvan slechts op middellange tot lange termijn worden verwacht. 

Bovendien kan de historische operator vertegenwoordigers hebben in uitvoerende organen 

van bepaalde beheerders of, als dat niet het geval is, een gunstige aandeelhouders-

overeenkomst. 
 

161. Hierdoor zouden de transparantie en de niet-discriminatie van de beheerders op het 

vlak van toegang tot en gebruik van de netcapaciteit, en ook het investeringsbeleid in deze 

netten kunnen worden verbeterd.  
 

162. De Algemene Raad van de CREG stelde voor om de participatie van de marktspelers 

(actief in de productie, trading en de levering van elektriciteit) in het aandeelhouderschap van 

de transport- en distributienetbeheerders te verminderen tot een niveau lager dan de 
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blokkeringsminderheid (25%) en de regels van corporate governance nog te versterken. 

Verder beveelt de Algemene Raad aan dat de marktspelers bepaalde informatie 

(transparantie) over de productie-, transport-, distributiegegevens en de klantenprofielen ter 

beschikking zouden stellen in navolging van de praktijken die worden gehanteerd in landen 

die al langer zijn geliberaliseerd. Het spreekt voor zich dat de goedkeuring van gelijkaardige 

maatregelen binnen de gassector vergelijkbare effecten zou opleveren als voor elektriciteit. 
 

163. Wat de doorvoer van gas betreft en gezien de belangrijke implicaties daarvan voor de 

Belgische gasmarkt, meer bepaald wat de toegang tot de transportcapaciteiten en de hub 

van Zeebrugge betreft, beveelt de CREG een snelle integratie van de, tot nog toe niet-

gereguleerde doorvoeractiviteit, in de gereguleerde activiteiten aan. Met de verwachte 

aanstelling van de beheerder van het gastransportnet, dient de terugname door deze 

beheerder, met name Fluxys, van de doorvoeractiviteiten die momenteel in handen zijn van 

Distrigas&C°, een dochteronderneming van Distrigas, te worden gefinaliseerd. 
 

164. Wat de elektriciteits- en gasbeurzen betreft, dienen de laatste ontwikkelingen 

toegejuicht, met onder meer, voor de Belpex elektriciteitsbeurs, de koppeling van de 

Belgische elektriciteitsmarkt met de Franse en Nederlandse markten, en voor de gasbeurs, 

de totstandbrenging van een uniek toegangspunt in Zeebrugge (Zeeplatform) dat de hub, de 

LNG terminal, en de aanlegplaats van de Interconnector en de Zeepipe verenigt. Wil men 

echter dat deze beurzen uitgroeien tot een plek waar de prijs objectief wordt gevormd en 

waar elektriciteit en gas op een betrouwbare wijze voor de marktspelers worden verhandeld, 

dan is er nood aan een grotere liquiditeit, een verhoogde transparantie en aan nieuwe 

diensten. 
 

 

6.5 INVESTERINGEN IN PRODUCTIE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE 
EN DOORVOER 
 

165. Een betere werking van de elektriciteits- en gasmarkten verloopt ook via de 

ontwikkeling van investeringen in middelen voor de productie van elektriciteit en in de netten 

voor het transport en de distributie van elektriciteit en gas.  
 

166. Wat de productie van elektriciteit betreft, wenst de CREG in de eerste plaats de 

aandacht te vestigen op de structuur van het bestaande productiepark in België. In dit 

verband zou het bijzonder nuttig zijn een voldoende nauwkeurig totaalbeeld te hebben van 

de Belgische productiecapaciteiten, meer bepaald wat de gedecentraliseerde productie 
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betreft, om de behoeften aan toekomstige productiecapaciteit te kunnen beoordelen en om 

de bevoorradingszekerheid van het land veilig te kunnen stellen.  
 

167. De CREG herinnert eraan dat het Belgische productiepark vandaag voor een 

gedeelte bestaat uit centrales die ouder zijn dan de kerncentrales die tegen 2015 moeten 

worden gesloten. Omwille van hun verouderde staat zullen deze klassieke oude centrales 

wellicht voor deze datum buiten gebruik worden genomen. In een nabije toekomst lijkt een 

tekort aan productiecapaciteit in België dan ook niet onwaarschijnlijk.  
 

168. Op korte termijn zal dan ook bijkomend moeten worden geïnvesteerd om de 

bevoorradingszekerheid van het land veilig te stellen en toekomstige spanningen op de 

elektriciteitsprijs te vermijden. Die investeringen zouden overigens een versterkte 

diversificatie van het aanbod in België in de hand werken. Ook de ontwikkeling van de 

mededinging binnen de productie vormt een belangrijke stap in de verbetering van de 

elektriciteitsmarkt in zijn geheel. Gelijklopend daarmee moeten de investeringen worden 

opgevolgd. 
 

169. Wat de transport- en distributienetten van zowel elektriciteit als gas betreft, moet de 

opvolging van de investeringen worden gesteund en worden verzekerd, zodat de 

marktspelers kunnen beschikken over de nodige transportcapaciteit om de goede 

marktwerking te verzekeren en de bevoorradingszekerheid van de Belgische consument 

veilig te stellen.  
 

170. Internationaal bekleedt België een strategische positie als doorvoerland van 

elektriciteit en gas. Ten gunste van de Belgische consument moet ons land deze positie 

vrijwaren en verstevigen. Afgezien van een verzekerd voldoende investeringsniveau en de 

opvolging daarvan komt het er ook op aan dat op onafhankelijke wijze, los van de loutere 

belangen van de historische operator, over deze investeringen wordt beslist.  
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Vaak gestelde vragen: Evolutie van de aardgasprijs 
1. Waardoor worden de aardgasprijzen in België beïnvloed?
2. Waarom heeft Electrabel besloten om de aardgasprijs nu te verhogen?
3. Welk deel van de factuur wordt verhoogd?
4. Wanneer wordt de nieuwe aardgasprijs voor mij van toepassing?
5. Wat zal de invloed zijn op mijn volgende verbruiksfactuur? 
6. Wat is de invloed op mijn tussentijdse factuur?

1. Waardoor worden de aardgasprijzen in België beïnvloed? 
 In tegenstelling tot elektriciteit, is Electrabel geen producent van aardgas, maar wel doorverkoper. 

De aardgasprijs is dan ook vooral afhankelijk van de evolutie van de aankoopprijzen op de 
internationale groothandelsmarkten. 

 In België hangt de aardgasprijs ook af van de aardgasvoorzieningscontracten, omdat aardgas 
volledig uit het buitenland wordt ingevoerd. 

top

2. Waarom heeft Electrabel besloten om de aardgasprijs nu te 
verhogen? 

 Electrabel heeft recent zijn aardgasvoorzieningscontract vernieuwd. De voorwaarden van dit 
contract weerspiegelen de evolutie van de marktprijzen van de laatste jaren. Vanaf 1 september 
wordt onze aardgasprijs aan de nieuwe voorwaarden aangepast. 

top

3. Welk deel van de factuur wordt verhoogd? 
 Voor elektriciteit: de prijs van elektriciteit blijft ongewijzigd. 
 Voor aardgas: het gedeelte van uw factuur dat zal worden aangepast is de Electrabel energieprijs 

De informatie die u raadpleegt is 
van toepassing voor Ukkel

 Klik hier om te wijzigen.
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voor aardgas. Dit deel komt overeen met ongeveer 60 % van het bedrag van uw totale 
aardgasfactuur. De andere helft bestaat uit de distributiekosten om de energie tot in uw woning te 
brengen en de heffingen. Dit deel blijven wij transparant doorrekenen. 

top

4. Wanneer wordt de nieuwe aardgasprijs voor mij van 
toepassing? 

 Hebt u momenteel een Electrabel overeenkomst voor een energiepakket, dan zal de nieuwe prijs 
pas ingaan bij de jaarlijkse hernieuwing van deze overeenkomst. U ontvangt 2 maanden vooraf een 
persoonlijke brief waarin de aanpassing wordt aangekondigd. 

 Koos u nog niet voor een pakket, dan geniet u van ons basisaanbod en start de toepassing van 
onze nieuwe aardgasprijs voor u op 1 september 2007.
Voor meer informatie over de voordelen en diensten die inbegrepen zijn in een energiepakket, klik 
hier

top

5. Wat zal de invloed zijn op mijn volgende verbruiksfactuur? 
 De aanpassing van de aardgasprijs zal proportioneel verrekend worden op uw volgende 

verbruiksfactuur. Dit betekent: een deel aan de oude prijs en een deel aan de nieuwe prijs. 
 Concreet betekent dit voor de nieuwe aardgasprijs een stijging van 0,66 eurocent per verbruikte 

kWh (0,006 euro/kWh). (Dit bedrag houdt geen rekening met indexeringsparameters en is exclusief 
BTW). 

top

6. Wat is de invloed op mijn tussentijdse factuur? 
 Deze aanpassing heeft geen onmiddellijke invloed op het bedrag van uw tussentijdse factuur. Dit 

bedrag wordt - zoals steeds - herberekend op het moment van uw jaarlijkse verbruiksfactuur en is 
gebaseerd op 3 elementen: de energieprijs voor aardgas, uw verbruik van de voorbije periode en 
de vergelijking van de temperatuur van de afgelopen 12 maanden met de gemiddelde temperatuur 
van de afgelopen 10 jaar. 

top
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Vaak gestelde vragen: Evolutie van de aardgasprijs 
1. Geen invloed op uw tussentijdse factuur. Waarom? 
2. Een prijsverhoging van de kWh-prijs voor aardgas beperkt tot maximum 3 % in 2007(1). Hoe zit dat juist?
3. Wat is de invloed op uw jaarlijkse verbruiksfactuur in 2008?
4. Wanneer is de nieuwe kWh-prijs voor u van toepassing?
5. Waardoor worden de aardgasprijzen in België beïnvloed?
6. Waarom heeft Electrabel besloten om de aardgasprijs nu aan te passen?
7. Hoe is de aardgasprijs samengesteld? 
8. Waarom gaat de prijsaanpassing op 1 oktober 2007 in?
9.Wanneer ik nu een nieuw contract van bepaalde duur afsluit, geniet ik dan van de vorige 
prijsvoorwaarden voor aardgas?

  

 

BELANGRIJK BERICHT:

 Geen wijziging van uw tussentijdse facturen tot aan uw volgende jaarlijkse 
verbruiksfactuur 

 Een verhoging van de kWh-prijs voor aardgas (energiegedeelte) beperkt tot 
maximum 3 % in 20071. 

 Voor een contract van bepaalde duur (Electrabel-pakket) afgesloten met Electrabel, 
blijft de kWh-prijs voor aardgas ongewijzigd tot de hernieuwing van het contract². 

 Voor particulieren blijft de elektriciteitsprijs ongewijzigd.

 

   

1. Geen invloed op uw tussentijdse factuur. Waarom? 

De aanpassing van de kWh-prijs voor aardgas (energiegedeelte) heeft geen invloed op het bedrag van uw 
tussentijdse factuur. Dit bedrag wordt - zoals steeds - herberekend op het moment van uw jaarlijkse 

De informatie die u raadpleegt is 
van toepassing voor Sint-
Niklaas

 Klik hier om te wijzigen.
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verbruiksfactuur en is gebaseerd op 3 elementen:

 de verwachte evolutie van de energieprijs voor aardgas;
 uw verbruik van de voorbije periode;
 de vergelijking van de temperatuur van de afgelopen 12 maanden met de gemiddelde temperatuur 

van de afgelopen 10 jaar.
top

2. Een prijsverhoging van de kWh-prijs voor aardgas beperkt tot 
maximum 3 % in 2007(1). Hoe zit dat juist? 
Electrabel verbindt zich er toe dat een eventuele stijging van uw kWh -prijs voor aardgas1 in 2007 
beperkt zal zijn tot maximum 3 % ten opzichte van de gemiddelde kWh -prijs in 2006.

Dit engagement van Electrabel is te verklaren door 2 elementen:
- De aanpassing van de energieprijs voor aardgas zal proportioneel verrekend worden op uw volgende 
verbruiksfactuur. Dit betekent: het deel tot 30 september 2007 aan de oude kWh-prijs en het deel vanaf 1 
oktober 2007 aan de nieuwe kWh-prijs, conform de periode waarop die prijzen respectievelijk van 
toepassing zijn.
- De aangekondigde reële stijging van de basisprijs zal in werkelijkheid wellicht gecompenseerd worden 
door de recente daling van de index van de brandstofprijzen en de aardgasprijzen op de groothandelsmarkt 
in Zeebrugge sinds begin 2007.
Bijgevolg, voorzien onze berekeningen dat, ondanks de prijsaanpassing en bij een onveranderd verbruik, 
uw aardgasfactuur voor de tweede helft van 2007 ruwweg vergelijkbaar zal zijn met die van 2006.

Voor elektriciteit wijzigt er helemaal niets.

top

3. Wat is de invloed op uw jaarlijkse verbruiksfactuur in 2008? 

Het is moeilijk te voorspellen hoe de kWh-prijs voor aardgas op een jaar zal evolueren. Dat hangt af van 
factoren die we niet in de hand hebben. Krijgen we een strenge winter? Hoe zullen de prijzen van de 
energieproducten evolueren op de internationale markten? We kunnen nu dus nog niet inschatten hoe uw 
jaarlijkse verbruiksfactuur er in 2008 zal uitzien. Dat geldt voor ons, maar ook voor de andere 
energieleveranciers met inbegrip van de stookoliehandelaren.

Om u toch toe te laten uw aardgasbudget op te volgen, biedt Electrabel u een extra dienst aan. Als 
uw eerstvolgende jaarlijkse verbruiksfactuur voorzien is voor 2008 (m.a.w. u hebt er dit jaar al een 
ontvangen), dan kunnen wij u per mail een inschatting bezorgen.

Page 2 of 4Evolutie van de aardgasprijs
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Deze inschatting wordt u dan twee maanden vóór uw jaarlijkse verbruiksfactuur toegestuurd.

U kunt deze ook telefonisch aanvragen op het gratis nummer 0800 62 205 (van 8 tot 20 uur en op zaterdag 
van 9 tot 13 uur).

top

4. Wanneer is de nieuwe kWh-prijs voor u van toepassing? 
Hebt u momenteel een contract van bepaalde duur (Electrabel-pakket) met Electrabel, dan zal de nieuwe 
kWh-prijs voor aardgas pas ingaan bij de hernieuwing van uw contract. U ontvangt 2 maanden vooraf een 
persoonlijke brief waarin de aanpassing wordt aangekondigd.

Bent u klant van Electrabel, maar koos u nog niet voor een Electrabel-pakket, dan start de toepassing van 
onze nieuwe kWh-prijs voor aardgas voor u op 1 oktober 2007.

Voor meer informatie over de voordelen en diensten die inbegrepen zijn in een energiepakket, klik hier.

top

5. Waardoor worden de aardgasprijzen in België beïnvloed? 
In tegenstelling tot elektriciteit, is Electrabel geen producent van aardgas, maar wel doorverkoper. Het 
aardgas dat we verkopen, is afkomstig van enkele grote wereldproducenten.
Eigenlijk kunt u ons vergelijken met een benzinestation. Als de petroleumproducenten hun prijzen 
verhogen, gaat ook de prijs aan de pomp omhoog.

top

6. Waarom heeft Electrabel besloten om de aardgasprijs nu aan te 
passen? 
Om de bevoorrading te verzekeren, werd door Electrabel een nieuw aardgascontract afgesloten. Wij zijn 
genoodzaakt om vanaf 1 oktober 2007 onze prijsformule aan de nieuwe voorwaarden van dit contract aan 
te passen.

top

7. Hoe is de aardgasprijs samengesteld? 
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Uw aardgasprijs bestaat uit 3 onderdelen. Het gedeelte van uw factuur dat zal worden aangepast is het 
Electrabel energiegedeelte. Dit stemt overeen met ongeveer 60 % van uw totale aardgasfactuur. De 
overige delen: de distributiekosten om de energie tot in uw woning te brengen en de heffingen, blijven wij 
transparant doorrekenen.

top

8. Waarom gaat de prijsaanpassing op 1 oktober 2007 in? 
Eind juni 2007 kondigden wij een prijsstijging  voor aardgas aan. Deze was initieel van toepassing vanaf 1 
september 2007. Deze aankondiging gaf aanleiding tot heel wat reacties in de media en bijkomende 
vragen bij onze klanten.  Daarom besliste Electrabel om de toepassing van de nieuwe aardgasprijs met één 
maand uit te stellen, nl. tot 1 oktober 2007. Dit laat ons toe onze klanten correct en volledig te informeren, 
alsook de engagementen van Electrabel te verduidelijken.

top

9.Wanneer ik nu een nieuw contract van bepaalde duur afsluit, 
geniet ik dan van de vorige prijsvoorwaarden voor aardgas? 
Wanneer u vóór 5 juli 2007 een contract afsloot (Electrabel-pakket) zijn de oude prijsvoorwaarden voor 
aardgas van toepassing en dit tot de hernieuwing van uw overeenkomst.

top

1 Exclusief de jaarlijkse vaste vergoeding en ten opzichte van de gemiddelde Electrabel kWh-prijs van aardgas voor 2006 en indien u uw 

verbruiksfactuur ontvangt tussen oktober en december 2007.

2 Exclusief indexering.

top
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