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INLEIDING 
 

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

nam op 8 juli 2008 kennis van een persbericht van diezelfde dag van de Raad voor de 

Mededinging. In dat persbericht werd aangegeven dat het Auditoraat van de Raad voor de 

Mededinging op 3 juli 2008 uitspraak had gedaan in de zaak Electrabel Customer Solutions 

NV betreffende de prijsverhoging gas en elektriciteit.  

 

Op 11 juli 2008 bekwam de CREG de publieke versie van deze beslissing van de Raad voor 

de Mededinging, met referentie nr. 2008-I/O-41-AUD aangaande de zaak met referentie 

MEDE-I/O-07/0014 – Electrabel NV (hierna: de beslissing van de Raad voor de Mededinging 

van 3 juli 2008). 

 

De beslissing van de Raad voor de Mededinging kwam tot stand na een onderzoek dat werd 

gevoerd op verzoek van de toenmalige Minister van Economie, Energie, Buitenlandse 

Handel en Wetenschapsbeleid, de heer Marc Verwilghen (hierna: de Minister). De Minister 

had zowel de CREG als de Raad voor de Mededinging belast met een onderzoek naar de op 

15 juni 2007 door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen.  

 

Het onderzoek van de CREG werd op 27 juli 2007 afgerond, aan de Minister overgemaakt, 

die het op zijn beurt ter beschikking heeft gesteld van de Raad voor de Mededinging.  

 

In onderhavige studie wordt de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 2008 

gereviseerd. Daartoe worden volgende onderwerpen achtereenvolgens besproken:  

i. antecedenten;  

ii. methodologie van de beslissing van de Raad voor de Mededinging; 

iii. kritiek op de beslissing van de Raad voor de Mededinging. 

 

Op het einde wordt een algemeen besluit geformuleerd. 

 

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

van 17 juli 2008. 
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I ANTECEDENTEN 

I.1 Verzoek om dubbel onderzoek van de op 15 juni 2007 door 
Electrabel aangekondigde prijsverhoging 

 

1. Op vrijdagavond 15 juni 2007 verspreidde Electrabel 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”.  

 

2. Op 18 juni 2007 verzocht de Minister het Auditoraat van de Raad voor de 

Mededinging een onderzoek te laten starten overeenkomstig artikel 44, § 1, 2° van de wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 

(hierna: WBEM) omtrent de prijszetting van Electrabel voor aardgas en elektriciteit in de 

retailmarkt. Dit verzoek werd als volgt geformuleerd1: 

“Enkele dagen geleden kondigde Electrabel aan de prijzen voor elektriciteit en gas 

substantieel te verhogen. De reden die hiervoor worden aangegeven, namelijk de stijging 

van de internationale energieprijzen, lijkt mij bedenkelijk. Gegeven de dominante positie die 

Electrabel inneemt in de retailmarkten voor zowel elektriciteit als gas rijst het vermoeden dat 

hier sprake zou kunnen zijn van een misbruik van machtspositie en dat er sprake kan zijn 

van wat in artikel 3 van de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging genoemd 

wordt ‘het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen’. Ik 

verzoek u dan ook, zoals voorzien in artikel 44 van voornoemde wet, een onderzoek te willen 

instellen om na te gaan of hier inderdaad sprake is van een misbruik van dominante positie. 

Aangezien Electrabel de prijsverhoging vanaf september wil doen ingaan zou het 

aangewezen zijn dat het onderzoek dat tijdsperspectief in acht neemt.” 

 

3. Op 19 juni 2007 ontving eveneens de CREG een schrijven van 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. 

                                                 
1 Beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 2008, §§ 1-2. 
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4. 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. 

 

5. 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. 

 

I.2 Studie van de CREG van 27 juli 2007 
 

6. Op 27 juli 2007 bezorgde de CREG aan de Minister de vertrouwelijke versie van haar 

studie (F)070727-CDC-704 over 'de door Electrabel aangekondigde verhoging van de 

aardgas- en elektriciteitsprijzen’ (hierna: de studie van de CREG van 27 juli 2007). 

 

7. Dezelfde dag maakte de Minister een kopie van de studie van de CREG van 27 juli 

2007 aan het Auditoraat over2. 

 

8. Het doel van de studie van de CREG 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 beleidsaanbevelingen ten uitvoer kunnen 

brengen. 

 

9. In de studie van de CREG van 27 juli 2007 werd geconcludeerd dat de door 

Electrabel aangehaalde redenen voor de prijsverhoging dikwijls, maar niet altijd even 

pertinent waren. Bovendien werden elementen vastgesteld die erop wijzen dat Electrabel 

                                                 
2 Ibid., §5. 
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Customer Solutions, bij de totale vrijmaking van de markt in Brussel en Wallonië op 1 januari 

2007, haar aardgasprijzen vrij laag heeft gezet, met de mogelijke intentie om concurrenten 

uit de markt te drijven of om een toetredingsdrempel te creëren. Bij gebrek aan medewerking 

vanwege Distrigas, heeft de CREG evenwel niet kunnen vaststellen of de prijzen die 

Distrigas aanrekende correct waren en bijvoorbeeld geen excessive pricing of price squeeze 

inhielden of discriminerend waren. Op basis van publieke informatie heeft de CREG wel 

kunnen vaststellen dat de bevoorradingskost van Distrigas, zowel op basis van de lange-

termijncontracten als de kortetermijnaankopen, in die periode geen buitengewone 

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

vertoont. 

 

10. Op uitdrukkelijk verzoek van de Minister werden in de studie van de CREG 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.  
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II METHODOLOGIE VAN DE BESLISSING VAN DE 
RAAD VOOR DE MEDEDINGING VAN 3 JULI 2008 

II.1 Timing en middelen 
 

11. Op 18 juni 2007 besliste het Auditoraat een onderzoek te openen conform het artikel 

44, § 1 WBEM. Het onderzoek in deze zaak werd conform artikel 27 WBEM binnen het 

Auditoraat toegewezen aan de heer Bert Stulens, auditeur-generaal. De leidende ambtenaar 

van de Dienst voor de Mededinging, de heer Jacques Steenbergen, heeft in overleg met de 

auditeur-generaal 5 ambtenaren van de Dienst met het onderzoek belast3. 

 

12. Op 3 juli 2008 neemt het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging de beslissing 

nr. 2008-I/O-41-AUD. Het dispositief van deze beslissing luidt als volgt4: 

Het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging, 

– Stelt vast dat het verzoek van de Minister van Economie ontvangen ter griffie van de 

Raad voor de Mededinging op 19 juni 2007 en geregistreerd onder het nummer 

MEDE-I/O-07/0014 onontvankelijk is. 

– Stelt vast dat het Auditoraat, op grond van het feit dat er voldoende ernstige 

aanwijzingen waren van een mogelijk misbruik van machtspositie in hoofde van 

Electrabel naar aanleiding van de beslissing tot verhoging van de gas- en 

elektriciteitsprijzen door deze laatste, beslist heeft het onderzoek ambtshalve verder 

te zetten. 

– Stelt vast dat in hoofde van Electrabel NV geen inbreuk is bewezen op artikel 3 van 

de WBEM en naar analogie op artikel 82 EG-Verdrag, noch op het vlak van het 

hanteren van excessieve prijzen op 1 oktober 2007, noch op het vlak van het 

hanteren van roofprijzen in de periode 1 januari 2007 tot en met 30 september 2007. 

– Seponeert het verzoek van de Minister van Economie en het ambtshalve onderzoek, 

– overeenkomstig artikel 45, § 2 WBEM. 

 

                                                 
3 Ibid., § 3. 
4 Ibid., pp. 32-33. 
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II.2 Afbakening van het onderzoek 
 

13. Het onderzoek werd door de Raad voor de Mededinging ratione personae beperkt tot 

2 beklaagde partijen, zijnde Electrabel NV (hierna: Electrabel) en Electrabel Customer 

Solutions NV (hierna: ECS)5.  

 

14. Ratione materiae werd het onderzoek door de Raad voor de Mededinging beperkt tot 

de aardgasprijsverhoging 6 . Het onderzoek naar een mogelijk misbruik van dominante 

machtspositie in hoofde van Electrabel heeft evenwel zowel betrekking op de door ECS 

doorgevoerde prijsverhoging, mogelijks excessief, als op de prijszetting op 1 januari 2007 

naar aanleiding van de liberalisering in Brussel en Wallonië, mogelijk roofprijsgedrag7. 

 

15. Gezien de aangekondigde prijsverhoging in voege trad op 1 oktober 2007 wordt 

ratione temporis in de mededingingsrechtelijke analyse vooral de impact van deze beslissing 

op de tarieven voor oktober 2007 geanalyseerd. Een verdere analyse in de tijd (na oktober 

2007) van de evolutie van de verschillende parameters wordt door de Raad voor de 

Mededinging als niet relevant aanzien8. 

 

16. De relevante productenmarkt werd door de Raad voor de Mededinging beperkt tot de 

leveringsmarkten voor niet-telegelezen, niet-huishoudelijke afnemers enerzijds en 

huishoudelijke afnemers anderzijds9. Voor deze markten werd de geografische markt als 

zijnde nationaal beschouwd10. 

 

II.3 Structuur van het onderzoek 
 

17. Het onderzoek van de Raad voor de Mededinging valt op te splitsen in twee delen:  

i. Hoofdstuk 4.4.2.1 over de prijsberekening (pp. 15-21);  

ii. Hoofdstuk 4.4.2.2 met de mededingingsrechtelijke analyses (pp. 22-32). 

                                                 
5 Ibid., §§ 6 en 7. 
6 Ibid., § 23. 
7 Ibid., § 32. 
8 Ibid., § 33. 
9 Ibid., § 42. 
10 Ibid., § 49. 
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18. Het eerste deel van het onderzoek (“prijsberekening”) heeft tot doel inzicht te 

verkrijgen in de wijze waarop de tarieven door ECS worden berekend. Om die reden worden 

de door ECS gehanteerde formules in detail besproken, alsook deze van de alternatieve 

operatoren. 

 

19. Het tweede deel van het onderzoek (“mededingingsrechtelijke analyses”) beslaat op 

zijn beurt twee deelanalyses, zijnde met betrekking tot: 

i. Excessieve prijzen (pp. 22-26); 

ii. De tarieven van ECS vanaf 1 januari 2007 als roofprijsgedrag (pp. 26-32). 

 

20. De strategie die met betrekking tot de “mededingingsrechtelijke analyses” werd 

gevoerd, was er in eerste instantie op gericht een aantal benchmarkanalyses te verrichten 

die als knipperlichtenmodel konden worden gebruikt. Indien daaruit zou blijken dat de ECS-

tarieven de verschillende vergelijkingen niet zouden kunnen doorstaan, zou een verdere 

kostprijsanalyse noodzakelijk zijn. De Raad voor de Mededinging stelt dat deze handelswijze 

in lijn zou zijn met de actuele economische theorie: “predominance of evidence – applying 

several benchmarks simultaneously and only intervening when all tests indicate abuse” [vrij 

vertaald: “de bewijskracht – het simultaan hanteren van verschillende benchmarks en slechts 

ingrijpen wanneer alle testen wijzen op een inbreuk”]11. 

 

21. Tijdens haar onderzoek gebruikte de Raad voor de Mededinging de volgende 

benchmarks voor de competitieve prijs12: 

i. de prijszetting door de alternatieve operatoren; 

ii. de prijszetting door de CREG zelf; 

iii. de prijzen in de andere EG lidstaten. 

 

                                                 
11 Ibid., § 120. 
12 Ibid., § 119. 
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III KRITIEK OP DE BESLISSING VAN DE RAAD VOOR 
DE MEDEDINGING VAN 3 JULI 2008 

III.1 Algemeen 
 

22. Hoewel de Raad voor de Mededinging twee beklaagde partijen (Electrabel NV en 

Electrabel Customer Solutions NV) aanduidt als voorwerp van het onderzoek, doet zij in het 

dispositief van haar beslissing enkel uitspraak aangaande Electrabel NV13. Daarenboven 

heeft zij eraan verzaakt, ondanks de duidelijke aanwijzingen uit de studie van de CREG van 

27 juli 2007 daartoe14, eventueel machtsmisbruik in hoofde van Distrigas NV te onderzoeken. 

 

23. Het eerste deel van het onderzoek van de Raad voor de Mededinging 

(“prijsberekening”) komt grotendeels neer op een magere herneming van de analyses uit de 

studie van de CREG van 27 juli 200715, evenwel zonder expliciete bronvermelding in die 

richting. 

 

24. In het tweede deel van het onderzoek (“mededingingsrechtelijke analyses”) lijkt de 

Raad voor de Mededinging initieel nog de intentie te hebben de aangekondigde 

prijsverhogingen grondig te willen onderzoeken door middel van een kostprijsanalyse, maar 

dit voornemen wordt al snel gehypothekeerd door de voorafgaandelijke voorwaarde dat alle 

drie, zelf gedefinieerde, benchmarks moeten wijzen op een inbreuk. Indien daarenboven als 

één van de benchmarks wordt gekozen voor “de prijzen in de andere EG lidstaten” dan is het 

reeds duidelijk dat het onderzoek van de Raad voor de Mededing nooit tot kostprijsanalyse 

zal overgaan. Uit de hieropvolgende puntsgewijze kritiek zal duidelijk worden dat de keuze 

voor deze aanpak en deze benchmark in het bijzonder hoogst betwistbaar is. 

 

                                                 
13 De puntsgewijze kritiek (zie infra) bevat nog meer voorbeelden van incoherentie tussen de afbakening van het 
onderzoek enerzijds en de bevindingen en conclusies van het onderzoek anderzijds. 
14 Zie hoofdstuk 3.3 van de studie van de CREG van 27 juli 2007, in het bijzonder § 30 en § 36. 
15 Vergelijk vooral hoofdstuk 4.4.2.1 van de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 2008 met de 
hoofdstukken 3.1 tot 3.4, met uitzondering van 3.3 van de studie van de CREG van 27 juli 2007. 
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III.2 Puntsgewijze kritiek 
 

25. Hierna wordt, na een eerste analyse van de beslissing van de Raad voor de 

Mededinging van 3 juli 2008, een aantal punten van kritiek opgesomd. Het is mogelijk dat 

sommige van deze punten anders zullen worden geformuleerd of komen te vervallen nadat 

hierover een dialoog met de Raad voor de Mededinging zou plaatsvinden. De auditeur-

generaal bij de Raad voor de Mededinging lijkt op dit moment evenwel niet bereid daarover 

met de CREG van gedachten te wisselen. 

 

26. Volgende punten van kritiek werden weerhouden bij het doornemen van de beslissing 

van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 2008 (in chronologische volgorde met verwijzing 

naar de paragraafnummers van de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 

2008): 

i. §33: Hoe valt de beperking in de tijd van het onderzoek te rijmen met de meerdere 
bevindingen in het rapport van buiten deze periode (§ 99, de tabellen op pp. 21, 22 en 25 
en de daarop gebaseerde analyses en conclusies vb. §127, §134, §178, …)?  

ii. §90: de geciteerde 80% geldt o.i. hoogstens ingeval rekening werd gehouden met de 
prijsverhoging van ECS. Kan dit worden bevestigd?  

iii. §119: waarom wordt in de toepassing van de benchmark “prijszetting door de alternatieve 
operatoren” de vergelijking gemaakt met het gemiddelde waarvan ECS zelf deel uitmaakt 
(dit is het geval voor zowel het onderzoek excessieve prijzen als het onderzoek 
roofprijzen)? 

iv. §134: welke relatie (tussen bv. welke contractspartijen) wordt bedoeld met de term 
"leveringscontracten"? 

v. §134: werd de buiten verhouding verklaarde vergelijking IGA dec2006-dec2007 in de 
context geplaatst van de tabel met vergelijking van de EU-lidstaten daar net onder? 
Daaruit blijkt immers eveneens een daling van de prijs 2006-2007/S2, niet alleen in 
België, maar ook in Frankrijk, Duitsland en Italië. 

vi. §135, 7de lid: het citaat van de NBB-studie betreft de gecombineerde conclusie over gas 
en elektriciteit. Bovendien lijkt er een zin uit het citaat weggevallen. Kan dit worden 
bevestigd? 

vii. §§135-139: wat is de relevantie van een vergelijking van de totaalprijs wanneer enkel de 
energiecomponent voorwerp van onderzoek is? In het geciteerde onderzoek van de NBB 
wordt dienaangaande gesteld dat over de onderzochte periode heen de gasprijs als 
grondstof schommelde tussen 35% en 53% van de totaalprijs. 

viii. §§135-139: wat is de relevantie van een vergelijking van de aardgasprijs in een bepaald 
land wanneer enkel de prijs van ECS voorwerp van onderzoek is? 

ix. §§135-139 vs. §49: wat is de relevantie van een Europese vergelijking wanneer de 
relevante markt nationaal is? 

x. §138: wat is de relevantie van een Europese analyse over een langere periode (1996-
2007) die gekenmerkt wordt door een gefaseerde liberalisering die in elk land verschillend 
(in tijd en in marktorganisatie) doorgevoerd is met verschillende en sterk schommelende 
evoluties van de diverse prijscomponenten tot gevolg? 

10/12 



xi. §138 en §135, 5de lid: wat is de relevantie van de vaststelling van een daling van de 
totaalprijs voor aardgas in België in de periode 2006-2007 bij het onderzoek over 
excessieve prijzen wanneer het onderzoek over roofprijsgedrag vanaf 1 januari 2007 pas 
daarna wordt aangevat? 

xii. §168: werden verliezen in hoofde van ECS vastgesteld (zie daaromtrent ook §§26-28 van 
de CREG studie)? 

xiii. §168: werd de dekking van deze verliezen binnen de SUEZ-groep onderzocht (ibidem)? 

xiv. §169: “ECS heeft eind 2006 een nieuw leveringscontract afgesloten met Distrigas […]” 
Volgens onze informatie heeft ECS geen enkel contract afgesloten met Distrigas. Kunnen 
meer details worden geven over welk contract het gaat (datum, etc.)? 

xv. §178: Dient het consumentengedrag inzake energiebevoorrading niet in een specifieke 
context te worden geplaatst, zoals voetnoot 28 ook aangeeft, alvorens periodes als “te 
kort” worden bestempeld? 

xvi. §179: kan de bron van deze cijfergegevens onthuld worden? 

xvii. §179 vs. §177: moet de vergelijkingsperiode niet afgesloten worden op 14 juni 2007, 
namelijk voor de aankondiging van prijsverhoging? 

xviii. §180: quid ingeval het verlies binnen de SUEZ-groep gecompenseerd werd? 
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