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INLEIDING 
 

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

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

Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (hierna: de Minister) met het verzoek, in 

uitvoering van een beslissing van de kern van 27 september 2007 op grond van 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), een studie uit te voeren.  

 

De studieopdracht wordt als volgt omschreven: “Deze studie dient zowel op vlak van het 

nationaal en Europees mededingingsrecht alsook technisch inhoudelijk voldoende 

onderbouwd te zijn waarbij een analyse wordt gemaakt in welke mate de Programma-

overeenkomst, geldend voor de olie, ook van toepassing kan zijn voor de aardgassector.”  

 

De studieopdracht bouwt, luidens het onderwerp en de inleiding van het schrijven, voort op 

de eerdere studie van de CREG die op 27 juli aan de Minister werd overgemaakt (hierna: de 

studie van 27 juli 2007) 1 . Het doel van de studie van 27 juli 2007 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 bestond 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 beleids-

aanbevelingen ten uitvoer kunnen brengen. 

 

In de studie van 27 juli 2007 werd geconcludeerd dat de stijging van de brandstofprijzen voor 

Electrabel geen reden vormde om aardgasprijs voor residentiële en professionele verbrui-

kers te verhogen omdat deze reeds wordt geïndexeerd op basis van haar zogenaamde Gpi-

formule. Daarentegen beoogde Electrabel met de prijsverhoging op 1 oktober 2007 de Gpi-

formule in lijn te brengen met de prijsformule uit het aardgascontract van 13 oktober 2006 

met toeleverancier Distrigas. Bij gebrek aan medewerking vanwege Distrigas, heeft de 

CREG echter niet kunnen vaststellen of de prijs die Distrigas aanrekende correct was en 

bijvoorbeeld geen excessive pricing of price squeeze inhield of discriminerend was. Op basis 

                                                 
1 Studie (F)070727-CDC-704 over 'de door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen’. 
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van publieke informatie heeft de CREG wel kunnen vaststellen dat de bevoorradingskost van 

Distrigas, zowel op basis van de langetermijncontracten als de kortetermijnaankopen, in die 

periode geen buitengewone structuurwijzigingen heeft ondergaan, en eerder een dalende 

dan een stijgende trend vertoont. 

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de Minister werden in de studie van 27 juli 2007 ook een aantal 

beleidsmaatregelen besproken die kunnen worden genomen naar aanleiding van de 

prijsverhoging: prijsregulering in al zijn vormen, bijkomende bevoegdheden voor de federale 

energieregulator in de vorm van pro-competitieve maatregelen, en een versnelde uitvoering 

van de voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie in het kader van de fusie Suez-

Gaz de France. Als mogelijke beleidsmaatregel op het vlak van prijsregulering werd 

verwezen naar de artikelen 1 tot 3 van de wet van 22 januari 1945 op de economische 

reglementering en de prijzen op basis waarvan de Minister een programmaovereenkomst 

zou kunnen afsluiten zodoende de prijsevolutie op grond van een aantal parameters te 

bepalen. 

 

In onderhavige studie, bestaande uit 3 hoofdstukken, wordt aangeknoopt met de studie van 

27 juli 2007. Ten eerste wordt de programmaovereenkomst betreffende de regeling van de 

maximum verkoopprijzen van de aardolieproducten ontleed en mededingingsrechtelijk 

geanalyseerd. Ten tweede wordt een vergelijking gemaakt tussen de aardoliemarkt en de 

aardgasmarkt. Ten derde worden tot slot een algemeen besluit geformuleerd. 

 

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

van 31 januari 2008. 
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1 ANALYSE VAN DE PROGRAMMA-
OVEREENKOMST IN DE AARDOLIESECTOR 

 
1.1  WETTELIJKE BASIS 
 
1. De programmaovereenkomst betreffende de regeling van de maximum verkoop-

prijzen van de aardolieproducten (hierna: de programmaovereenkomst aardolie) is een 

instrument van prijsregulering voorzien in de wet van 22 januari 1945 betreffende de 

economische reglementering en de prijzen (hierna: de wet van 22 januari 1945). Deze wet 

kent als algemeen principe het stelsel van de "normale prijs". Anders gezegd, 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 aan de 

rechterlijke macht toe zich hierover uit te spreken, rekening houdend met de staat van de 

markt, de uitbatingskosten en de winst (zie art. 1, § 2, van de wet van 22 januari 1945).  

 

2. Daarnaast voorziet de wetgever dat de Minister van Economie kan tussenkomen in 

de prijsbepaling van goederen en diensten, bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van 

programmaovereenkomsten. Op grond van artikel 1, § 3 van de wet van 22 januari 1945, kan 

de Minister van Economie programmaovereenkomsten afsluiten met individuele of 

gegroepeerde ondernemingen die, met name op het vlak van de toegepaste prijzen, 

verplichtingen inhouden. Deze overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde termijn. 

Ze kunnen door de partijen worden opgezegd met inachtneming van de daarbij bepaalde 

opzeggingstermijn. Deze overeenkomsten bevatten een clausule waarbij, ingeval van niet-

uitvoering, het betalen van een vergoeding wordt voorzien. De krachtens deze clausule 

verschuldigde sommen worden door de Minister van Economie bij gemotiveerde beslissing 

ingeschreven. De gemotiveerde beslissing wordt aan de schuldenaar ter kennis gebracht. Na 

de ontvangst van die beslissing beschikt de schuldenaar over een termijn van vijftien dagen 

om zich bij de burgerlijke rechtbanken te voorzien. Deze voorziening heeft opschortende 

kracht en de beslissing is vatbaar voor hoger beroep. Bij gebreke van voorziening, evenals in 

geval van verwerping van het beroep, wordt de vergoeding die niet vrijwillig betaald is, 

ingevorderd zoals inzake directe belastingen.   

 

3. Op grond van artikel 1, § 4 van de wet van 22 januari 1945, kan de Minister van 

Economie tevens met beroepsverenigingen een programmaovereenkomst sluiten. Evenwel 

wordt onder beroepsvereniging verstaan een vereniging van bedrijven die actief zijn in de 

raffinage, de invoer of distributie van aardolieproducten. Artikel 1, § 4, tweede lid, van de wet 
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van 22 januari 1945, bepaalt voorts dat indien de beroepsvereniging of meerdere beroeps-

verenigingen waarmee een programmaovereenkomst wordt gesloten representatief is voor 

ten minste 60% van de in verbruik gestelde hoeveelheden aardolieproducten in België, de 

programmaovereenkomst bindend is voor de ganse sector. Wanneer een beroepsvereniging 

van de sector in naam van haar leden, bij een ter post aangetekende brief, een gemotiveerd 

bezwaar bij de Minister van Economie indient tegen één of meer elementen die deel 

uitmaken van de van kracht zijnde programmaovereenkomst, dan neemt de Minister van 

Economie dit bezwaar in overweging. De minister van Economie start, binnen de maand na 

ontvangst van het gemotiveerde bezwaar een nieuwe onderhandeling over dit bezwaar 

binnen het kader van de programmaovereenkomst. De Minister van Economie brengt binnen 

drie maand na ontvangst van het bezwaar, de betrokken beroepsvereniging bij een ter post 

aangetekende brief op de hoogte van het resultaat van de onderhandeling. Het gemoti-

veerde bezwaar heeft geen schorsende werking op de van kracht zijnde programma-

overeenkomst. 

 

4. Het is op grond van artikel 1, § 4 van de wet van 22 januari 1945 dat in 1974, na de 

oliecrisis van 1973-1974, de programmaovereenkomst aardolie werd afgesloten tussen de 

federale overheid en de Belgische Petroleum Federatie. 

 

 

1.2  ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 
 

5. De op 1 oktober 2006 gecöordineerde tekst van de programmaovereenkomst 

aardolie2 (die hierna wordt besproken onder 1.2.1 en 1.2.2), is evenals de technische bijlage3 

(die hierna wordt besproken onder 1.2.3) te vinden op de website van de Federale 

Overheidsdienst Economie.  

 

1.2.1 Preambule 
 

6. Doel en middel van de programmaovereenkomst aardolie blijken duidelijk uit de 

tweede overweging: 

 

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

een normale bevoorrading van het land met aardolieproducten waarborgen en dat 

                                                 
2 http://mineco.fgov.be/energy/energy_prices/energy_prices_nl_001.pdf 
3 http://mineco.fgov.be/energy/energy_prices/energy_prices_nl_002.pdf 
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deze dwingende doelstelling in de hand wordt gewerkt door de samenstelling van een 

structuurformule 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 

controleerbaar 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 

aardoliesector worden gedragen, weer te geven teneinde een bepaalde 

exploitatiestabiliteit van deze sector te waarborgen.” 

 

7. Andere, inhoudelijke belangrijke overwegingen zijn dat de elementen van de 

programmaovereenkomst niet tot een verkoop met verlies mogen leiden, en dat de prijzen 

aan de gebruiker zo stabiel mogelijk dienen te zijn en hun evolutie niet mag ingaan tegen 

deze van de markt. 

 

 

1.2.2 Hoofdverbintenissen  
 

8. In artikel 1 van de programmaovereenkomst aardolie verbinden de ondertekenende 

partijen zich ertoe alles in het werk te stellen om de bevoorrading van België, te verzekeren 

zonder discriminatie ten opzichte van andere landen en van hun traditioneel en historisch 

cliënteel, zonder onderscheid, op de nationale markt. Bovendien verbindt de Minister van 

Energie zich ertoe, na overleg met de medeondertekenaar, alle schikkingen te nemen die hij 

nuttig acht op reglementair en administratief vlak, om het grootst mogelijk aanbod van 

petroleumproducten te verzekeren. 

 

9. In artikel 3 wordt het materieel toepassingsgebied toegelicht: maximumprijzen voor 

de meeste producten enerzijds en vrije onderhandeling voor bepaalde producten met een 

relatief klein marktaandeel anderzijds. Daarnaast worden een minimummarge gewaarborgd 

aan de kleinhandelaars van motorbrandstoffen en de verdelers van gasolie bestemd voor 

verwarmingsdoeleinden.  
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10. In artikelen 5 en 6 worden de hoofdelementen van de structuurformule van de 

maximum verkoopprijzen voor de aardolieproducten toegelicht:  

 

– de valorisatie per ton geraffineerde aardolie; 

– het voortschrijdende gemiddelde van 20 dagen valorisatie per ton geraffineerde olie;  

– de verhouding tussen de valorisatie en de voortschrijdend gemiddelde valorisatie per 

ton geraffineerde olie;  

– de maximum verkoopprijzen der producten bedoeld in artikel 3;  

– de wijzigingen van de maximum verkoopprijzen; 

– de grenzen van de verhogingen of verlagingen van de maximum verkoopprijzen. 

 

11. In artikel 7 wordt met betrekking tot de controle op de naleving van de 

programmaovereenkomst aardolie bepaald dat de ondernemingen alle elementen tot staving 

van het respecteren van de structuurformule ter beschikking houden van de ambtenaren van 

de Federale Overheidsdienst Economie, of van de revisoren aangesteld door de Minister die 

van Energie. 

 

12. In artikel 8 wordt met het oog op de berekening van de structuurformule de 

verplichting opgelegd aan de ondernemingen om alle gegevens mee te delen inzake de 

verschillende bestanddelen van de kosten, van de maximumprijzen en van de markt volgens 

een door de Algemene Directie Energie vast te stellen uniform schema.  

 

13. Artikel 9 bevat een vertrouwelijkheidsverplichting in hoofde van de ambtenaren en de 

revisoren aangesteld door de Minister van Energie. 

 

14. In artikel 10 wordt de duurtijd van de programmaovereenkomst aardolie vastgesteld 

op 3 jaar met stilzwijgende verlengingsmogelijkheid voor dezelfde periode. De opzegperiode 

bedraagt 1 jaar. Nochtans kunnen gedurende de looptijd van de programmaovereenkomst 

aardolie de parameters en de bestanddelen van de kosten- en valorisatieformules bij 

gemeenschappelijk akkoord van tussen de ondertekenende partijen steeds worden gewijzigd. 

 

15. Artikel 12 bevat een overmachtsclausule met een herzieningsprocedure voor de 

programmaovereenkomst aardolie ingeval dat, na de ondertekening, economische 

omstandigheden die aan de controle van de ondertekenende partijen ontsnappen, dusdanig 

wijzigen dat één van beide partijen meent dat een herziening verantwoord is.  
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1.2.3 Technische verbintenissen 
 
16. Artikel 2 van de technische bijlage bij de programmaovereenkomst aardolie geeft de 

berekeningsstadia aan van de structuurformules voor de maximum verkoopprijzen: 

 

– bepaling van de valorisatie van een ton geraffineerde aardolie; 

– bepaling van de gemiddelde 20 dagen voortschrijdende valorisatie van de ton 

geraffineerde aardolie; 

– vergelijking tussen de twee voorgaande stappen; 

– bepaling van de maximum verkoopprijzen; 

– wijziging van de maximum verkoopprijzen. 

  

17. Artikel 4 verwijst naar de dagelijkse internationale noteringen die gepubliceerd 

worden door “Platt’s European Market Scan” als bronnen voor de berekening van de 

maximum verkoopprijzen doorheen de verschillende berekeningsstadia. Het betreft FOB-

prijzen of CIF-prijzen al dan niet geraamd door assimilatie met CIF-prijzen van producten 

waarvoor een dagelijkse internationale FOB-notering bestaat. 

 

18. Artikel 8 bepaalt dat voor de valorisatie de prijzen worden gewogen volgens hun 

aandeel in de binnenlandse Belgische productie en de invoer. 

 

19. Artikel 11 bepaalt dat dagelijks wordt overgegaan tot een vergelijking tussen de 

valorisatie en de gemiddelde voortschrijdende valorisatie van de ton geraffineerde aardolie, 

waarbij twee gevallen zich kunnen voordoen: de valorisatie ligt lager of ze ligt  hoger dan 

120% van de gemiddelde 20-dagen voortschrijdende valorisatie van de ton geraffineerde 

aardolie. 

 

20. Artikel 16 bepaalt de distributiemarge die aan de aardoliemaatschappijen wordt 

toegekend, evenals de formule hoe deze in functie van onder meer het niveau van het 

uurloon en de prijsindex van de industriële productie kan worden herzien. 

 

21. Artikel 22 bepaalt minimummarges van de kleinhandelaar-wederverkoper, evenals de 

formule hoe deze in functie van onder meer het niveau van het uurloon en de prijsindex van 

de industriële productie kan worden herzien. Deze minimummarge dient als een brutomarge 

begrepen te worden die aan de kleinhandelaar-werderverkoper gegarandeerd wordt, doch 

waarover in zekere omstandigheden kan worden onderhandeld met de aardolieleverancier. 
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22. Artikel 23 bepaalt minimummarges voor de kleinhandelaar-gerant met een beperkt 

jaarinkomen, evenals de formule hoe deze in functie van onder meer het niveau van het 

uurloon en de prijsindex van de industriële productie kan worden herzien. 

 

23. Artikel 30 bepaalt dat de herziene maximum verkoopprijzen telkens van kracht 

worden om nul uur, de dag volgend op de dag waarop ze zijn vastgesteld. 

 

 
1.3  MEDEDINGINGSRECHTELIJKE ASPECTEN 
 

24. Hieronder wordt onderzocht in welke mate de mogelijkheden die de wet van 22 

januari 1945 aan de minister biedt inzake prijzenreglementering conform zijn met het 

Europese en Belgische mededingingsrecht (respectievelijk artikelen 81 e.v. van het EG-

Verdrag en de Wet tot bescherming van de economische mededinging (hierna : WBEM)). 

 
 
1.3.1 De wet van 22 januari 1945 en de WBEM 
 
25. Bij het totstandkomen van de oorspronkelijke mededingingswet in 1991 besloot de 

Belgische wetgever om de wet van 22 januari 1945 inhoudelijk ongemoeid te laten. Deze 

benadering was geen evidente keuze en werd bekritiseerd bij de parlementaire 

voorbereiding van de WBEM. 4  Beide wetten zijn immers relatief moeilijk met elkaar te 

verzoenen. De maatregelen die de Minister kan nemen op basis van de wet van 22 januari 

1945 kunnen namelijk leiden tot mededingingsbeperkende (prijs-)afspraken en gedragingen 

van ondernemingen, die door de Mededingingswet en het EG-Verdrag precies verboden zijn. 

 

26. De verenigbaarheid van de bepalingen van de wet van 22 januari 1945 met de 

verplichtingen vervat in de WBEM en het EG-Verdrag werd in meer detail onderzocht door 

de Raad voor de Mededinging (hierna: de Raad) in een advies van 17 december 2001. Meer 

in het bijzonder bestudeerde het advies, dat werd opgesteld op verzoek van de toenmalige 

minister van economie, de programmaovereenkomst voor aardolieproducten in het licht van 

het Belgische en communautaire mededingingsrecht. Zoals eerder vermeld in paragraaf 4, 

werd deze programmaovereenkomst afgesloten op basis van artikel 1, § 4, van de wet van 

22 januari 1945.  

                                                 
4 Vandermeersch, Dirk, « De Mededingingswet », Kluwer, Mechelen, 2007, p.11. 
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27. In haar advies toonde de Raad zich bijzonder kritisch tegenover de programma-

overeenkomst. De Raad beschouwde de programmaovereenkomst als een burgerrechtelijke 

overeenkomst, die onder het toepassingsgebied van artikel 2, § 1, van de WBEM valt. De 

Raad stelde hierbij vast dat “het mechanisme voor het vastleggen van maximumprijzen dat 

door de programmaovereenkomst wordt gecreëerd, in feite een afspraak (is) over de prijzen 

van aardolieproducten, die daardoor kunnen gaan stijgen, via het bepalen van bodemprijzen. 

Dit mechanisme is dan ook in principe verboden volgens artikel 2, §1, WBEM”5. De Raad 

stelde in dit kader eveneens vast dat een negatieve verklaring of een individuele vrijstelling in 

het verleden noch werd aangevraagd noch door de Raad werd toegekend. Enkel een 

dergelijke negatieve verklaring of individuele vrijstelling – die hier dus niet heeft plaats 

gevonden - kan een vaststelling van strijdigheid met artikel 2, §1, van de WBEM tenietdoen. 

 
 
1.3.2 De wet van 22 januari 1945 en het communautaire 

mededingingsrecht 
 
28. Ook inzake het communautaire mededingingsrecht was de Raad bijzonder kritisch, 

en stelde dat de programmaovereenkomst onder het verbod van artikel 81, §1, EG-Verdrag 

valt indien zij de grensoverschrijdende handel merkbaar beïnvloedt. 

 

29. De Raad noteerde daarbij dat de programmaovereenkomst in principe zou kunnen 

genieten van een vrijstelling indien aan de vier voorwaarden van artikel 81, §3, EG-Verdrag 

zou zijn voldaan. De kans op een vrijstelling lijkt in het huidige dossier echter eerder 

onwaarschijnlijk. 

 

De Raad stelde immers vast dat “het vastleggen van prijzen een vorm van overeenkomst (is) 

die op zich reeds verboden is. Het kan daarbij gaan om eenvormige verkoop- of 

aankoopprijzen voor alle concurrenten, adviesprijzen of prijsverhogingen (bedrag, tijdstip en 

duur). Ook wanneer het gaat om het vastleggen van vaste winstmarges of mogelijke 

schommelingen binnen een gegeven marge of het vastleggen van kortingen die aan de 

klanten worden gegeven of van een verlaging of beperking van deze kortingen, kan geen 

vrijstelling worden gegeven”.6 De Raad wees er daarnaast op dat horizontale prijsafspraken 

zelfs onder de “de minimis” bekendmaking verboden blijven. 

 

                                                 
5  Raad voor de Mededinging, advies van 17 december 2001 over de programmaovereenkomst inzake een stelsel van 
verkoopprijzen voor aardolieproducten, Jaarverslag 2001, bijlagen, p. 369. 
6 Zie Raad voor de Mededinging, o.c., p. 370. 
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De Raad concludeerde dan ook dat “voor zover de programmaovereenkomst onder het 

toepassingsgebied van artikel 81, §1, valt, ze dus niet in aanmerking (lijkt) te komen voor 

een vrijstelling op basis van artikel 81, §3 EG-Verdrag”7. 

 
30. Het feit dat de overheid een contractspartij is, en dat de programmaovereenkomst 

een juridische grondslag heeft (met name de wet van 22 januari 1945), doet aan de 

bovenvermelde vaststellingen van de Raad geen afbreuk.  Ook in deze omstandigheden blijft 

de Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag onverminderd van toepassing.8 Hierbij kan 

verwezen worden naar de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende de niet-

bevrijdende rol van de overheid bij de totstandkoming van restrictieve overeenkomsten. 

Vandermeersch9 verwijst hiervoor onder meer naar het arrest BNIC/Clair, waarin het Hof van 

Justitie stelde dat “een overeenkomst waarbij voor een product een minimumprijs wordt 

vastgelegd en die aan de overheid ter bekrachtiging van die minimumprijs is voorgelegd om 

die minimumprijs verbindend te maken voor al degenen die op de betrokken markt aan het 

economisch verkeer deelnemen, uiteraard ertoe (strekt) de mededinging op die markt te 

vervalsen. (…) Een handeling van de overheid, die erop gericht is de overeenkomst 

verbindend te maken voor alle betrokken economische subjecten, ook indien zij geen partij 

waren bij de overeenkomst, (kan) niet tot gevolg hebben, dat de overeenkomst aan de 

toepassing van artikel (81), lid 1, wordt onttrokken”10. 

 

Ondernemingen kunnen bijgevolg een restrictieve prijsafspraak niet rechtvaardigen door een 

eventueel ministerieel optreden of wettelijke maatregel, tenzij een dergelijke beslissing van 

de overheid een zelfstandige wilsuiting van de ondernemingen op dit punt uitsluit.11 Een 

dergelijke rechtvaardigingsgrond kan evenwel niet worden ingeroepen met betrekking tot de 

programmaovereenkomst, aangezien een dergelijk verplichtend karakter hier niet aanwezig 

is. De programmaovereenkomst bevat immers bijvoorbeeld een prijsherzieningsbeding 

alsook de mogelijkheid tot opzeg van de overeenkomst. 

 
31. Ook de Europese Commissie toonde zich geregeld en op consistente wijze erg 

kritisch ten opzichte van overeenkomsten waarin prijzen op rechtstreekse of onrechtstreekse 

wijze worden vastgelegd. 

 
                                                 
7 Zie Raad voor de Mededinging, o.c., p. 370. 
8 Vandermeersch, D., o.c., p.14. 
9 Vandermeersch, D., o.c., p.124. 
10 HvJ, 30 januari 1985, BNIC/Clair, zaak 123/83, Jur. 1985, 391, nrs. 22-23. 
11 In het laatste geval schendt het overheidsoptreden wel mogelijk zelf het EG-Verdrag. Krachtens artikel 10 EG-Verdrag mogen 
de lidstaten immers geen afbreuk doen aan de volle en eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht, inclusief de 
mededingingsregels. 
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32. Allereerst kan verwezen worden naar het bovenvermelde advies van de Raad voor 

de Mededinging, waarin de Raad noteerde dat tijdens de hoorzitting over de programma-

overeenkomst de Europese Commissie grote bedenkingen uitte bij een programma-

overeenkomst waarin de prijsvorming wordt geregeld.12 

 

33. Meer recent toonde de Europese Commissie zich erg kritisch tegenover het opleggen 

van gereguleerde tarieven (een maximumprijs, zoals bij voorbeeld vastgelegd in de 

programmaovereenkomst, is een gereguleerd leveringstarief). In haar rapport met betrekking 

tot het sectoronderzoek13 meldde de Europese Commissie dat, naast de vrije tarieven, 

weliswaar gereguleerde tarieven kunnen toegelaten worden, maar slechts op voorwaarde 

dat zij zich boven het marktniveau situeren. In dit geval kunnen gereguleerde leverings-

tarieven wel hun verdiensten hebben, aangezien ondernemingen hun producten aan meer 

competitieve voorwaarden kunnen verkopen, en de gereguleerde tarieven de toegang tot de 

markt niet verhinderen.14 15 

 
De Europese Commissie wijst in haar rapport echter meermaals op het gevaar wanneer de 
gereguleerde tarieven (te) laag worden gehouden en zij zo kostgebaseerde competitieve 
prijzen onaantrekkelijk maken. Het gevolg van een dergelijke prijsregulering is dat zij 
nieuwkomers van de markt weert, mededinging in de kiem smoort en marktspelers niet meer 
aanzet om te investeren in capaciteit, waardoor ook de leveringszekerheid in het gedrang 
kan komen.16 De Commissie citeert hierbij het voorbeeld van Spanje, waar concurrenten niet 
in staat zijn om onderbreekbare diensten aan te bieden omdat zij niet kunnen concurreren 
aan de voorwaarden onder het gereguleerde tariefregime.17

 
34. Wel erkent de Europese Commissie dat gerichte prijsregulering kan worden 

toegelaten om consumenten te beschermen in enkele specifieke omstandigheden, zoals bij 

voorbeeld tijdens de overgangsperiode naar een goed functionerende markt. Ook hier moet 

                                                 
12 Raad voor de Mededinging, o.c., p. 367. 
13 http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/index.html 
14 Zie b.v. Energy Sector Enquiry Final Report, paragraaf 610: “Parallel regimes are no threat to a liberalised supply market and 
its participants as long as regulated energy prices are comfortably above the level implied by wholesale market price levels. 
This differential allows for (new) suppliers without any local generation to source on the wholesale market and make attractive 
supply offers compared to the regulated energy tariff.” 
15 Ook ERGEG drukt in haar Position Paper over “End-user energy price regulation” een zeer grote bezorgdheid uit over de 
wenselijkheid van het invoeren of handhaven van maximumprijzen. ERGEG bevestigt hierdoor het eerder ingenomen standpunt 
van de Europese Commissie aangaande de regulering van marktprijzen. 
16 Zie b.v. Energy Sector Enquiry Final Report, paragraaf 611: “ Member States could be tempted – especially in periods of 
rising wholesale prices – to set the supply tariffs below the corresponding wholesale benchmark to ensure lower price levels for 
customers. Whilst there may be short run benefits to (certain categories of) consumers, such supply tariffs have adverse effects 
for competition and thus for consumers in the longer run. New suppliers with no access to own generation are effectively 
squeezed out from the market, as they can no longer market electricity purchased on wholesale markets. Accordingly no 
competition based on merits can take place for these customers freezing the market position of incumbent operators. Also the 
tariffs distort the necessary price signals for investment into new generation capacity and are consequently damaging to security 
of supply.“ 
17 Zie Energy Sector Enquiry Final Report, paragraaf 313. 
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de prijsregulering echter evenwichtig zijn en mag de regulering niet de toetreding tot de 

markt bemoeilijken, discrimineren tussen leveranciers, ongelijkheden in de mededinging 

versterken of de verkoop aan banden leggen.18 
 
35. Daarnaast wijst de Europese Commissie er in haar rapport en persberichten 

voortdurend op dat dergelijke gereguleerde leveringstarieven in overeenstemming moeten 

zijn met de regels inzake mededinging en staatssteun. 
 

Zo startte de Europese Commissie in april 2006 met de tweede fase van de 
ingebrekestellingsprocedure.19 De Commissie klaagde hierbij verschillende landen aan voor 
de niet-naleving van de tweede elektriciteits- of gasrichtlijn, onder meer wegens het bestaan 
van gereguleerde tarieven in hun land. 
 

De gereguleerde tarieven kunnen hierbij onder meer artikel 3 van de gasrichtlijn schenden. 
Artikel 3 van de gasrichtlijn is een toepassing van artikel 86 van het EG-Verdrag en laat de 
lidstaten toe om in het algemeen economisch belang aan bedrijven die in de gassector actief 
zijn verplichtingen inzake openbare dienstverplichtingen op te leggen. Onder deze openbare 
dienstverplichtingen kan volgens artikel 3, lid 2, van de gasrichtlijn onder meer de kwaliteit en 
prijs van leveringen worden verstaan. Artikel 3, lid 3, van de gasrichtlijn bepaalt daarnaast 
eveneens dat de lidstaten passende maatregelen kunnen nemen om eindafnemers te 
beschermen en om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarboven, in het 
bijzonder ten aanzien van kwetsbare afnemers. 
 

De openbare dienstverplichtingen mogen evenwel de ontwikkeling van het handelsverkeer 
niet belemmeren in een mate die strijdig is met het belang van de Europese Gemeenschap 
(cf. artikel 86 EG Verdrag). Het risico is echter reëel dat een prijsregulering in de zin van de 
programmaovereenkomst, die zonder verder onderscheid van toepassing wordt verklaard op 
alle afnemers en geldt voor alle marktspelers, ingaat tegen het belang van de Europese 
Gemeenschap, indien hierbij maximumprijzen worden opgelegd die verder gaan dan wat de 
Europese Commissie toelaat onder het mededingingsrecht (zie de bespreking hierboven in 
paragrafen 33 en 34). 
 

36. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat prijsregulering mogelijk ook een schending 

kan inhouden van de regels inzake staatssteun. In haar formele onderzoeken tegen Frankrijk 

en Spanje onderzoekt de Europese Commissie op dit ogenblik in hoeverre hun regime van 

gereguleerde tarieven mogelijk onwettelijke staatssteun inhoudt.20 

                                                 
18 Zie de Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – prospects for the internal gas and 
electricity market, SEC (2007) 12, p.20. 
19 Zie IP/06/1768 en MEMO/06/152. 
20 Zie IP/07/815 en IP/07/93. 
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1.4 CONCLUSIE 
 
37. De programmaovereenkomst aardolie, die in 1974 werd afgesloten tussen de 

federale overheid enerzijds en een private beroepsvereniging anderzijds, is een instrument 

van prijsregulering voorzien in de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische 

reglementering en de prijzen. In tabel 1 worden de kenmerken van de programma-

overeenkomst voor aardolie, zoals hiervoor besproken, synoptisch weergegeven. 

 

Tabel 1:  Voornaamste kenmerken van de programmaovereenkomst voor aardolie 

Doelstelling waarborgen van een bepaalde exploitatiestabiliteit van de aardoliesector

Middel

Type prijsregulering maximum verkoopprijs
Gereguleerde prijs prijs eindverbruiker

Bindende prijs

Prijsherziening automatisch, op basis van vastgelegde formule
Frequentie dagelijks
Kernprincipe ligt dagwaarde 20% hoger/lager dan 20-dagen voortschrijdend gemiddelde
internationaal genoteerde marktprijzen
minimum winstmarges voor marktactoren

Berekening prijsformule

Parameters prijsformule

verbindend voor ganse sector indien programmaovereenkomst afgesloten is met 
beroepsverenigingen representatief voor ten minste 60% van de in verbruik gestelde 
hoeveelheden aardolieproducten in België 

reguleren van prijzen die de kosten die in alle stadia door de aardoliesector worden 
gedragen weergeven

 
Bron : CREG 

 

 

38. Zowel de Raad voor de Mededinging als de Europese Commissie tonen zich erg 

kritisch tegenover prijsregulering. Een algemene vorm van prijsregulering die geldt voor alle 

afnemers en die bindend is voor alle marktspelers houdt aanzienlijke risico’s in ten aanzien 

van het Belgische en Europese mededingingsrecht, zelfs indien zij gebaseerd is op de wet 

van 22 januari 1945 en dus uitgaat van een initiatief van de overheid. In haar advies van 21 

december 2001 adviseerde de Raad voor de Mededinging de minister dan ook dat “om te 

vermijden dat de programmaovereenkomsten overeenkomstig artikel 2, §2, WBEM of 81, lid 

2, van het EG-Verdrag zonder meer nietig worden verklaard, de minister (wordt) verzocht het 

principe, of ten minste de juridische grondslag van het huidige stelsel van programma-

contract opnieuw te bekijken”.21 

 

                                                 
21 Raad voor de Mededinging, o.c., p. 371. 
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39. Onder specifieke omstandigheden kan prijsregulering eventueel wel overwogen wor-

den, zonder dat deze problemen creëert met het Belgische en Europese mededingingsrecht. 

Zo zijn enerzijds naast vrije marktprijzen gereguleerde prijzen toelaatbaar, voor zover zij zich 

boven het marktniveau situeren (zie paragraaf 33). Anderzijds is prijsregulering onder 

bepaalde omstandigheden mogelijk tijdens overgangsperiodes (paragraaf 34). Tot slot is 

prijsregulering ook toegelaten als openbare dienstverplichting, voor zover zij hierbij niet 

artikel 86 van het EG-Verdrag schendt (paragraaf 35).  Prijsregulering en bescherming voor 

kwetsbare afnemers kan hierdoor bij voorbeeld wel toegelaten worden zonder dat zij het 

mededingingsrecht schendt. 
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2 VERGELIJKING VAN DE AARDOLIE- EN DE 
AARDGASSECTOR 

 

2.1  VERGELIJKING VAN DE INTERNATIONALE 
AARDOLIE- EN AARDGASMARKT 

 

40. De voornaamste randvoorwaarden voor een efficiënte werking van de 

programmaovereenkomst voor aardolie worden gevormd door de kenmerken van de 

aardoliesector zelf. Indien beoogd wordt de programmaovereenkomst voor aardolie toe te 

passen in andere sectoren, is het dan ook cruciaal dat naast de kenmerken van de 

programmaovereenkomst zelf, ook de kenmerken van de aardoliesector zelf van naderbij te 

bekijken. 

 

41. De internationale markt voor aardgas vertoont slechts weinig gelijkenis met die voor 

aardolie, behalve het feit dat aardgas geologisch gezien vaak voortkomt op die plaatsen 

waar ook aardolie wordt gewonnen. Ten opzichte van elektriciteit vertonen aardolie en 

aardgas wel als gemeenschappelijk kenmerk dat hun productie en levering in grote mate 

beheerst worden door transacties die worden afgesloten buiten het bereik van de Europese 

liberalisering van de energiemarkten. De karakteristieken van aardgas en aardolie verschil-

len evenwel zodanig dat ook de markten waarop deze producten worden verhandeld 

verschillend zijn. 

 

42. De aardoliemarkt is een homogeen oligopolie op wereldniveau: enkele aanbieders 

(80% van de wereldolieproductie komt bij het Opec-kartel vandaan); enkele vragers (de 

zeven grote oliemaatschappijen); een homogeen product (brentkwaliteit is wereldwijd 

dezelfde en daardoor een doorzichtige markt) en moeilijke toetreding (de aanbieder moet 

olie in de grond hebben zitten; en is afhankelijk van vergunningen).  

 

43. De aardgasmarkt is een heterogeen oligopolie op regionaal niveau. De aanbodzijde 

op de aardgasmarkt is zelfs meer geconcentreerd dan op de aardoliemarkt. In wereldper-

spectief bezitten de drie landen met de grootste bewezen reserves een cumulatief aandeel 

van 55,7% voor aardgas, terwijl voor aardolie de top drie ‘slechts’ 44,8% bezit van de 

wereldreserves. Ook de drie leidende netto exporterende landen bezitten een wereldaandeel 

van 49% voor aardgas ten opzichte van 40% voor aardolie. Hoewel aardgas in meer 

verschillende regio’s in de wereld voorkomt, hetgeen geopolitiek gezien de bevoorradings-

zekerheid ten goede lijkt te komen, is de concentratie van het aanbod nog nadrukkelijker 
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merkbaar wat de verschillende deelmarkten ter wereld betreft.  

 

44. In tegenstelling tot de aardoliemarkt, kan de huidige gasmarkt kan niet echt als een 

wereldmarkt worden beschouwd. Omwille van de grotere transportkost, die een veelvoud 

van de ontginningskost bedraagt, en de mindere en duurdere opslagmogelijkheden neigt de 

markt voor aardgas zich in eerste instantie te ontwikkelen rondom de plaats van ontginning. 

Daarom bestaat de aardgasmarkt in feite uit drie grote regionale markten, namelijk Europa, 

Noord Amerika en Azië, die grotendeels elk door een nabije groep van landen bevoorraad 

worden. De aanbodzijde op de EU gasmarkt is zeer sterk geconcentreerd en wordt geken-

merkt door een dalend marktaandeel van de interne producenten (vooral het Verenigd 

Koninkrijk 18% en Nederland 13%) en een stijgend marktaandeel van de externe 

productenten (Rusland 26%, Noorwegen 16% en Algerije 11%).  

 

45. Ook binnen de Europese, regionale markt zijn er nog afgescheiden deelmarkten te 

onderkennen, omdat aardgas zelf een minder homogeen product is dan aardolie. De 

verschillende Europese landen kennen (licht) afwijkende specificaties waarvoor soms zelfs 

een totaal gescheiden gasinfrastructuur nodig is. Zo wordt het laagcalorische gas (L-gas) uit 

Nederland in België verdeeld via een apart pijpleidingennetwerk.  

 

46. De op basis van kost- en kwaliteitsfactoren resulterende regionale opdeling van de 

aardgasmarkt laat bijgevolg geen onderlinge afstemming op wereldvlak toe om middels een 

quota systeem de prijs te beïnvloeden, zoals door de OPEC op de aardoliemarkt. Bovendien 

verhoogt het bestaan van een grotere waaier aan brandstofsubstituten voor aardgas dan 

voor aardolie de prijselasticiteit van aardgas enerzijds en verlaagt het de marktmacht van 

een eventueel gas kartel anderzijds. Een aantal overwegingen op kortere termijn laten tot 

slot uitschijnen dat een gas kartel analoog functionerend zoals de OPEC niet zeer 

waarschijnlijk is22: 

 

– Er is geen aanbodoverschot, terwijl het kernprincipe van een kartel erin bestaat met 

het aanbod in te spelen op de marktliquiditeit en zo de prijzen te beïnvloeden, die wat 

betreft aardgas bovendien nog vooral beïnvloed worden door hun koppeling aan de 

olieprijzen; 

– De specifieke kenmerken van de contractuele relaties die de internationale gashandel 

beheersen laten momenteel niet toe dat het aanbod gemakkelijk wordt aangepast. 

Immers het merendeel van de gasbevoorrading verloopt via langetermijncontracten, 

                                                 
22 Swartenbroeckx, C., The gas chain: influence of its specificities on the liberalisation process, Working paper 122 National 
Bank of Belgium, November 2007, p. 33. 
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die bovendien vaak take-or-pay bepalingen bevatten, terwijl de spotmarkten minder 

dan 7% van de internationale gashandel voor hun rekening nemen. Tot slot werden 

meerdere van de Russische langetermijninvoercontracten met Europese maat-

schappijen zoals GdF, ENI, DONG en OMV verlengd met nogmaals 20 tot 25 jaar; 

– De kost om een overschot aan productiecapaciteit aan te houden zou voor aardolie 6 

maal goedkoper zijn dan voor aardgas; 

– Hoewel Rusland de dominante producent is in het forum van gas exporterende 

landen (GECF) met belangrijke productie-, export- en reservecapaciteit die het zou 

toelaten de rol te spelen van “swing producer" zoals Saudi Arabië in de OPEC, is het 

onduidelijk of zij die rol willen opnemen aangezien vrijwillige productiebeperkingen 

financieel meer penaliserend zijn voor aardgas dan voor olie (zie vorig punt). 

 

47. Hoewel momenteel dus geen aardgaskartel bestaat, is de prijs van het aardgas in 

West-Europa meestal wel sterk verbonden aan de prijs van aardolie (zie Tabel 1). De 

economische reden van die indexering heeft te maken met de concurrentie tussen aardgas 

en aardolie. De indexering geschiedt via een mechanisme waarbij een „net-back”-prijs 

berekend wordt op grond van de aardolieproducten welke op dezelfde markten met elkaar 

concurreren, dat door de gasmaatschappijen de „market volume approach” genoemd wordt, 

hetgeen zijn weerslag heeft op de prijs bij invoer aan de grens.  
 

 

Tabel 2:  Belangrijkste indexeringsparameters in de langetermijnaardgasinvoercontracten per 

producent en per afzetgebied (% van de gecontracteerde volumes) 

Nederland Verenigd Koninkrijk Andere EU producenten
gasprijs 1,8% 37,0% 30,2%
olieprijs 92,8% 21,0% 68,3%
inflatie 0,0% 28,1% 1,0%

Noorwegen Rusland Algerije
gasprijs 4,0% 0,0% 0,0%
olieprijs 87,3% 92,1% 94,4%
inflatie 2,7% 0,0% 0,0%

Verenigd Koninkrijk West Europa Oost Europa
gasprijs 40,1% 4,9% 0,0%
olieprijs 31,4% 84,7% 95,3%
inflatie 16,5% 2,0% 1,1%

Per producent

Per afzetgebied

 
Bron : Europese Commissie (2007), DG Competition report on energy sector inquiry 
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48. De aardolieprijzen waaraan de gasprijs uit de langetermijncontracten is gekoppeld 

betreffen meestal de internationaal algemeen erkende en aanvaarde marktprijsnoteringen 

(vb. Rotterdam of Londen). De aankoop van ruwe aardolie en aardolieproducten verloopt 

immers – in tegenstelling tot aardgas – bijna uitsluitend via de internationale beurzen. Aan-

kopen gebeuren op korte termijn of op langere termijn via opties en futures. De internationale 

olieprijs wordt vooral bepaald in functie van de verwachte vraag en het aanbod. Er is met 

andere woorden weinig sprake van langetermijncontracten in de aardoliesector. Het bestaan 

van deze goed functionerende beurzen vergemakkelijkt de bepaling van een marktwaarde 

voor een product als aardolie enorm. Ook voor de afgeleide aardolieproducten is dit van 

essentieel belang, daar de prijs van de ruwe aardolie een essentiële schakel is in de ganse 

waardeketen.  

 

49. Een gelijkaardige, algemeen aanvaarde en erkende notering voor de marktwaarde 

van aardgas is niet voorhanden. Er bestaan wel gasbeurzen, zoals Zeebrugge, maar hun 

belang in de totale handel van aardgas is slechts minimaal. Algemeen werd reeds in para-

graaf 46 gesteld dat spotmarkten minder dan 7% van de internationale gashandel voor hun 

rekening nemen. De inkoopportefeuille van Distrigas bevestigt dit beeld in België (zie figuur 

1), doordat slechts 9% van hun gasaankopen via de spotmarkt verloopt. De afwezigheid van 

dergelijke marktprijs voor aardgas bemoeilijkt zeer sterk een gelijkaardige toepassing van 

een programmaovereenkomst voor aardgas zoals thans in voege is voor aardolie. 

Figuur 1:  Inkoopportfolio van Distrigas (2006) 

35%

34%

17%

9%
5%

Nederland Noorwegen Algerije Spotmarkt Andere

 
Bron : Distrigas, Activiteitenverslag 2006 
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2.2  VERGELIJKING VAN DE BINNENLANDSE SCHAKELS 
IN DE AARGAS- EN AARDOLIEWAARDEKETEN 

 

50. Nadat het aardgas of de aardolie23 de Belgische grens heeft bereikt, dient het verder 

getransporteerd en gedistribueerd te worden tot bij de eindverbruiker. Een groot verschil 

tussen de twee energievormen is dat voor aardgas een netwerkinfrastructuur noodzakelijk is, 

die bovendien niet aan concurrentie onderhevig is. Daarentegen zijn de netwerken ingevolge 

Europese Richtlijnen het voorwerp van door een nationale reguleringsinstantie vooraf goed-

gekeurde tarieven, waardoor er de facto geen verdere of andere vorm van prijsregulering 

kan worden toegepast. 

 

51. Wat betreft de kleinhandelsmarkt, dus de levering van het aardgas of de (afgewerkte 

producten van de) aardolie aan de eindverbruiker, is er voor beide energievormen sprake 

van een marktmechanisme waar de concurrentie vrij spel zou moeten hebben. Hoewel in 

programmaovereenkomst aardolie marges toegekend worden aan de verschillende actoren 

in de waardeketen, zijnde de petroleummaatschappijen, de kleinhandelaar-wederverkoper 

en de kleinhandelaar-gerant (zie paragrafen 20, 21 en 22), blijkt de concurrentie toch tot 

resultaat te hebben dat kortingen worden gegeven ten opzichte van de maximumprijs. Veel 

wordt evenwel verklaard doordat de kleinhandelsmarkt van afgewerkte aardolieproducten het 

ideaal van perfecte concurrentie benadert: vele vragers en vele aanbieders, homogene 

producten, perfecte informatie, vrijheid om zich op de markt te begeven en te verlaten. Wat 

dit laatste criterium betreft, geldt dit enerzijds meer in hoofde van de vragers dan van de 

aanbieders en anderzijds is de vraag ook niet altijd even vrij (substituten zijn niet zo 

vanzelfsprekend, maar toch is er minstens een zekere beslissingsvrijheid wat betreft het 

moment van de aankoop)24. De kleinhandelsmarkt voor de levering van aardgas staat veel 

verder van het ideaal van perfecte concurrentie: er zijn minder aanbieders, de informatie is 

minder perfect want de vele tariefformules van de aardgasleveranciers die tot verschillende 

uitkomsten leiden op basis van het verbruiksprofiel maken prijsvergelijkingen niet evident, en 

de vrijheid om zich op de markt te begeven en te verlaten is ook minder groot. Zo is de 

beslissing om in een woning een verwarmingsinstallatie op aardgas te installeren meer 

fundamenteel dan het kopen van een wagen op benzine. Ook de timing van de vraag is veel 

minder flexibel en kan amper beïnvloed worden op prijsimpulsen. 

 

                                                 
23 Aardolie zal in de meeste gevallen ook nog dienen te worden verwerkt tot afgewerkte producten. 
24 Daarentegen zal een pomphouder op een snelweglocatie minder geneigd zijn om korting te geven op de maximumprijs, 
omdat hij toch verzekerd is van veel passanten en de volgende pomp veel verder is. 
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2.3 CONCLUSIE 
 

 

52. De internationale markt voor aardgas vertoont slechts weinig gelijkenis met die voor 

aardolie: de aardoliemarkt is een homogeen oligopolie op wereldniveau, terwijl de aardgas-

markt een heterogeen oligopolie op regionaal niveau is. Hoewel er op middellange termijn 

geen gevaar bestaat voor een aardgaskartel, dient te worden opgemerkt dat de markt voor 

dit product weinig flexibel is: de gelijktijdige combinatie van prijsindexering, de leveringen op 

grond van „take or pay”-contracten op lange termijn en het feit dat de invoer in de Europese 

Unie voornamelijk plaatsvindt via gaspijpleidingen maakt dat de aardgasmarkt slechts weinig 

concurrentie kent tussen een beperkt aantal interne en externe producerende landen. Ook in 

België is de gemiddelde prijs van het ingevoerde aardgas weinig afhankelijk van de 

noteringen op (internationale) gasbeurzen, gezien het merendeel van de invoer gebeurd 

onder langetermijncontracten waarvan de prijs gekoppeld is aan de olieprijs. De afwezigheid 

van een marktprijs voor aardgas die relevant is voor de prijs van het ingevoerde aardgas 

bemoeilijkt zeer sterk een gelijkaardige toepassing van een programmaovereenkomst voor 

aardgas zoals thans in voege is voor aardolie. 

 

53. Ook de wijze waarop aardgas of aardolie na de invoer in België uiteindelijk bij de 

eindverbruiker terecht komt verschilt enorm. Wat betreft aardolie wordt middels de program-

maovereenkomst enkel de eindprijs gereguleerd, terwijl voor aardgas reeds twee belangrijke 

componenten van die eindprijs, het transport en de distributie, volledig gereguleerd worden, 

inclusief gereguleerde tarieven voor toegang en gebruik van de netwerkinfrastructuur.  

 

54. Tot slot verschilt ook het marktmechanisme van de levering van het aardgas of de 

(afgewerkte producten van de) aardolie aan de eindverbruiker, zeer sterk. De kleinhandels-

markt voor de levering van aardgas staat veel verder van het ideaal van perfecte 

concurrentie dan de levering van aardolieproducten, waardoor het veel minder evident is dat 

de mededinging ertoe zal leiden dat er kortingen gegeven worden ten opzichte van de 

maximumverkoopprijzen.  
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