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Sinds 1 juli 2007 is de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten van toepassing op alle verbruikers 
van de Europese Unie die hun gas- en elektriciteitsleverancier vrij kunnen kiezen. Terwijl de verbruikers 
voorheen te maken hadden met één enkele partner voor hun gasbevoorrading, krijgen de diverse spelers in 
de gasketen door het liberaliseringsproces meerdere en nieuwe verantwoordelijkheden die evenwel niet 
altijd even duidelijk lijken te zijn. Dit alles speelt zich af in een technisch ingewikkelde omgeving. 

Deze eerste working paper beoogt de aandacht te vestigen op sommige aspecten van het belang van de 
liberalisering van de gasmarkt waarvan de werking rekening moet houden met het vereiste 
infrastructuurnetwerk voor de toevoer van die brandstof tot de verbruiker, een kenmerk dat ook geldt voor de 
elektriciteitsmarkt. In het eerste deel worden de specifieke eigenschappen van de gassector vergeleken met 
die van andere netwerkindustrieën. Daarbij wordt uitgegaan van de constatering dat, hoewel er wel 
gelijkenissen zijn, die netwerkindustrieën eigen technologische ontwikkelingen hebben vertoond, terwijl ze 
zich volgens een gemeenschappelijke regelgeving dienden te ontwikkelen. Tevens worden verscheidene 
technische begrippen en concepten van de gasindustrie er in het kort toegelicht ten behoeve van de lezers 
die minder vertrouwd zijn met het onderwerp, wanneer die elementen een weerslag kunnen hebben op de 
werking van de gasmarkt. Het tweede deel handelt meer in het bijzonder over het probleem van de 
liberalisering van de gasmarkt; eerst worden de elementen besproken die ten grondslag lagen aan dat 
proces en daarna wordt eveneens in het kort gewezen op de gevolgen van die liberalisering voor de werking 
van de markt. Aangezien gas een primaire energiebron is die vanaf de winningsplaats moet worden 
getransporteerd, vloeit daaruit voort dat het openstellen van de upstream gasaanvoer voor concurrentie in 
de Europese context niet zo vanzelfsprekend is. In tegenstelling tot de voorbeelden van de gasmarkt in 
Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, wordt die bevoorrading immers grotendeels verzorgd door 
externe leveranciers en ressorteert derhalve niet onder de Europese wetgeving betreffende de liberalisering 
en de organisatie van de interne gasmarkt. De werking van de concurrentie in het segment van de upstream 
gasaanvoer moet worden aangepast aan de vereiste randvoorwaarden inzake toegang tot de 
netinfrastructuur die, in het geval van gas, in Europa gepaard gaat met de afhankelijkheid van externe 
leveranciers. Het openstellen voor concurrentie van de upstream en downstream markten wordt erdoor 
bemoeilijkt, wat de omvang van de liberalisering kan verzwakken. 

 


