
2012                      
cfr. beslissing 

van de CREG 

(*)

2014  (*)

INGANGSCAPACITEITEN

Vast 8,79 9,07 €/m³(n)/u/jaar (**)

Backhaul 5,79 5,98 €/m³(n)/u/jaar (**)

Onderbreekbaar niveau 1 7,04 7,27 €/m³(n)/u/jaar (**)

Onderbreekbaar niveau N 5,28 5,45 €/m³(n)/u/jaar (**)

Operationeel onderbreekbaar 7,04 7,27 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies L 17,05 17,60 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 19,28 19,90 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 1 34,86 35,98 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 2 34,86 35,98 €/m³(n)/u/jaar (**)

GD Lux 14,64 15,11 €/m³(n)/u/jaar (**)

IZT / Zeebrugge Beach 34,86 35,98 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 1 22,83 23,56 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 2 22,83 23,56 €/m³(n)/u/jaar (**)

Poppel / Hilvarenbeek 17,05 17,60 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zandvliet H 22,83 23,56 €/m³(n)/u/jaar (**)

's Gravenvoeren 22,83 23,56 €/m³(n)/u/jaar (**)

ZPT 34,86 35,98 €/m³(n)/u/jaar (**)

LNG 34,86 35,98 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies L 13,64 14,08 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 15,42 15,92 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 1 27,89 28,79 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 2 27,89 28,79 €/m³(n)/u/jaar (**)

GD Lux 11,71 12,09 €/m³(n)/u/jaar (**)

IZT / Zeebrugge Beach 27,89 28,79 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 1 18,26 18,85 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 2 18,26 18,85 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies L 10,23 10,56 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 11,57 11,94 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 1 20,92 21,59 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 2 20,92 21,59 €/m³(n)/u/jaar (**)

GD Lux 8,78 9,06 €/m³(n)/u/jaar (**)

IZT / Zeebrugge Beach 20,92 21,59 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 1 13,70 14,14 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 2 13,70 14,14 €/m³(n)/u/jaar (**)

(*) In 2012 keurde de CREG de officiële basistarieven goed, alsmede het indexeringsmechanisme. De tarieven voor 2013, 2014 en 2015 zullen de tarieven zijn 

zoals gepubliceerd voor het jaar 2012, geïndexeerd met de inflatie van 2012, 2013 en 2014 op basis van de consumptie prijzenindex (CPI) (de consumptie 

prijzenindex van de maand december zullen gebruikt worden om de inflatie voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te berekenen). Met deze indexatieformule, zijn de 

tarieven voor 2014 gelijk aan de tarieven voor 2012 vermenigvuldigd met 122,84 (CPI van december 2013) en gedeeld door 119,01 (CPI van december 2011). Voor 

de leesbaarheid, en ter informatie worden de afgeronde geïndexeerde 2014 tarieven hier gegeven.

UITGANGSCAPACITEITEN OP INTERCONNECTIEPUNTEN (Onderbreekbare Capaciteit niveau 1)

UITGANGSCAPACITEITEN OP INTERCONNECTIEPUNTEN (Onderbreekbare Capaciteit niveau N)

Door de CREG op 13 September 2012 goedgekeurde tarieven voor de vervoersdiensten van Fluxys Belgium NV 

voor de regulatoire periode 2012-2015,

geüpdatet  en van toepassing op de resterende regulatoire periode na goedkeuring door de CREG op 15 mei 

2014.

(**) Voor gereserveerde capaciteiten in energie gebeurt de conversie naar m³(n)/u (om de goedgekeurde tarieven te kunnen factureren) volgens de regels van het 

Toegangsreglement voor Vervoer

UITGANGSCAPACITEITEN OP INTERCONNECTIEPUNTEN (Vaste Capaciteit)

UITGANGSCAPACITEITEN OP INTERCONNECTIEPUNTEN (Backhaul Capaciteit)
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2012                      
cfr. beslissing 

van de CREG 

(*)

2014  (*)

OCUC CAPACITEITEN

Zelzate - IZT/Zeebrugge Beach 12,87 13,28 €/m³(n)/u/jaar (**)

IZT/Zeebrugge Beach - Zelzate 12,87 13,28 €/m³(n)/u/jaar (**)

Alveringem/Blaregnies - IZT/Zeebrugge Beach 16,88 17,42 €/m³(n)/u/jaar (**)

s Gravenvoeren - Eynatten 5,62 5,80 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten - 's Gravenvoeren 5,62 5,80 €/m³(n)/u/jaar (**)

WHEELING CAPACITEITEN

Zelzate 1 - Zelzate 2 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Zelzate 2 - Zelzate 1 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 1 - Eynatten 2 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Eynatten 2 - Eynatten 1 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Poppel - Hilvarenbeek 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Hilvarenbeek - Poppel 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies Segeo - Blaregnies Troll 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

Blaregnies Troll - Blaregnies Segeo 4,00 4,13 €/m³(n)/u/jaar (**)

CAPACITEITEN OP BINNENLANDSE AFNAMEPUNTEN 

HD CAPACITEIT

Vast 12,71 13,12 €/m³(n)/u/jaar (**)

Onderbreekbaar 10,17 10,50 €/m³(n)/u/jaar (**)

CAPACITEITEN OP BINNENLANDSE AFNAMEPUNTEN 

MD CAPACITEIT

Vast 7,63 7,88 €/m³(n)/u/jaar (**)

Onderbreekbaar 6,11 6,31 €/m³(n)/u/jaar (**)

ENERGY IN CASH (Commodity Fee)

Commodity fee aan de ingang (behalve Zeebrugge Beach, Transfo, L-Inject) : 0,080%

Commodity fee aan de uitgang (behalve Zeebrugge Beach, Transfo, L-Inject) : 0,080%

ODORISATIE 0,99 1,02 €/1000m³(n)

DRUK REDUCEER STATION (DPRS) 7,04 7,27 €/m³(n)/u/jaar (**)

geüpdatet  en van toepassing op de resterende regulatoire periode na goedkeuring door de CREG op 15 mei 

2014.

Door de CREG op 13 September 2012 goedgekeurde tarieven voor de vervoersdiensten van Fluxys Belgium NV 

voor de regulatoire periode 2012-2015,

De hoeveelheden of Energy In Cash zullen gefactureerd worden aan de netgebruiker op basis van de allocaties van die netgebruiker in 

kWh, gewaardeerd aan de referentieprijs "Platt’s Zeebrugge Gas Price Assessment Day Ahead". Fluxys Belgium behoudt zich het recht 

voor om  deze referentieprijs te corrigeren indien deze prijs niet meer representatief is voor de gasbevoorradingsprijs van Fluxys Belgium.

(*) In 2012 keurde de CREG de officiële basistarieven goed, alsmede het indexeringsmechanisme. De tarieven voor 2013, 2014 en 2015 zullen de tarieven zijn 

zoals gepubliceerd voor het jaar 2012, geïndexeerd met de inflatie van 2012, 2013 en 2014 op basis van de consumptie prijzenindex (CPI) (de consumptie 

prijzenindex van de maand december zullen gebruikt worden om de inflatie voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te berekenen). Met deze indexatieformule, zijn de 

tarieven voor 2014 gelijk aan de tarieven voor 2012 vermenigvuldigd met 122,84 (CPI van december 2013) en gedeeld door 119,01 (CPI van december 2011). Voor 

de leesbaarheid, en ter informatie worden de afgeronde geïndexeerde 2014 tarieven hier gegeven.

(**) Voor gereserveerde capaciteiten in energie gebeurt de conversie naar m³(n)/u (om de goedgekeurde tarieven te kunnen factureren) volgens de regels van het 

Toegangsreglement voor Vervoer
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2012                      
cfr. beslissing 

van de CREG 

(*)

2014  (*)

KWALITEITSCONVERSIEDIENST

- Transfo - Vaste term - Vast 15,30 15,79 €/m³(n)/u/jaar (**)

- Transfo - Vaste term - Onderbreekbaar 12,23 12,62 €/m³(n)/u/jaar (**)

- Transfo - Variabele term 24,63 25,42 €/1000m³(n)

- L-Inject 12,76 13,17 €/m³(n)/u/jaar (**)

DIRECTE LEIDING

Directe leiding - Capaciteitselement 4,05 4,18 €/m³(n)/u/jaar (**)

Directe leiding - Afstandselement 0,35 0,36 €/m³(n)/u/km/jaar (**)

OPHEFFING VAN NIET-GEBRUIKTE CAPACITEIT IN GEVAL VAN CONGESTIE: 5.318,52 5.489,68 €/opheffing

TRANSFER VAN CAPACITEIT :

-Transfer van capaciteit (te betalen door elk van de partijen) - Transactie 

OTC (behalve als de transactie op Prisma gerealiseerd is) 212,74 219,59 €/transactie/partij

- Transfer van capaciteit (te betalen door de verkoper) - Transactie 

gerealiseerd door Fluxys Belgium in naam van 3,00%

% van het totale 

gereguleerd tarief

RESHUFFLINGDIENST : 3,00% % van gereguleerd tarief

"WEBTRACK REAL TIME SERVICE"

Communicatiedienst van gemeten gegevens in real time : 25.528,89 26.350,47 €/jaar/interconnectiepunt

2.872,00 2.964,43 €/jaar/partij/afnamepunt

TARIEF "VERVUILER BETAALT":

ZEE PLATFORM : Tarieven voor het gebruik van de dienst Zee Platform 

- voor 2 interconnectiepunten op het Zee Platform 6.382,10 6.587,49 €/maand

- voor 3 interconnectiepunten op het Zee Platform 9.573,14 9.881,22 €/maand

- voor 4 interconnectiepunten op het Zee Platform 12.764,19 13.174,97 €/maand

COËFFICIENTEN VOOR HET "SEIZOENSGEBONDEN"  CAPACITEITSTARIEF :

Seizoensgebonden tarief = dagtarief van de beschouwde capaciteit vermenigvuld met een maandelijkse variabele coefficient

(zie onderstaande tabel) en met het aantal onderschreven dagen.

€/MWh van gas met 

Wobbe 56 omgevormd 

naar 54,180,19

(**) Voor gereserveerde capaciteiten in energie gebeurt de conversie naar m³(n)/u (om de goedgekeurde tarieven te kunnen factureren) volgens de regels van het 

Toegangsreglement voor Vervoer

Dit seizoensgebonden tarief is van toepassing voor de door de shippers onderschreven ingangscapaciteiten, uitgangscapaciteiten (HP en 

MP), DPRS, wheelingscapaciteiten en voor de directe leidingen capaciteiten. Dit tarief is niet van toepassing voor de uitgangscapaciteiten 

(HP en MP) en DPRS naar de distributie van zodra het impliciete capaciteitsallocatie model van toepassing zal zijn.

0,20

"CAPACITY POOLING" (aan een binnenlandse afnamepunt naar een eindafnemer):

Door de CREG op 13 September 2012 goedgekeurde tarieven voor de vervoersdiensten van Fluxys Belgium NV 

voor de regulatoire periode 2012-2015,

geüpdatet  en van toepassing op de resterende regulatoire periode na goedkeuring door de CREG op 15 mei 

2014.

Opgelet, dit tarief zal niet onmiddellijk gefactureerd worden. De CREG en Fluxys Belgium kunnen beslissen 

om dit tarief te activeren in de loop van de regulatoire periode op basis van de opgebouwde ervaring tijdens 

het gebruik van de installatie en van de variabele kosten die effectief worden gemaakt door de installatie voor 

aanpassing van het gaskwaliteit in OKS. 

Tarief "vervuiler betaalt" voor het uitgaand gas in IZT of in Zeebrugge Beach niet 

gecompenseerd door inkomend kwaliteitsconform gas

(*) In 2012 keurde de CREG de officiële basistarieven goed, alsmede het indexeringsmechanisme. De tarieven voor 2013, 2014 en 2015 zullen de tarieven zijn 

zoals gepubliceerd voor het jaar 2012, geïndexeerd met de inflatie van 2012, 2013 en 2014 op basis van de consumptie prijzenindex (CPI) (de consumptie 

prijzenindex van de maand december zullen gebruikt worden om de inflatie voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te berekenen). Met deze indexatieformule, zijn de 

tarieven voor 2014 gelijk aan de tarieven voor 2012 vermenigvuldigd met 122,84 (CPI van december 2013) en gedeeld door 119,01 (CPI van december 2011). Voor 

de leesbaarheid, en ter informatie worden de afgeronde geïndexeerde 2014 tarieven hier gegeven.

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

2,6 2,5 2,0 1,7 1,2 1,0 0,7 0,7 0,9 1,5 2,0 2,4
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2012                      
cfr. beslissing 

van de CREG 

(*)

2014  (*)

MULTI-SHIPPER CODES : Bijkomende nominatiecode 6.382,10 6.587,49 €/jaar/code

STARTUP / INDIENSTSTELLING

TARIFAIRE TOESLAGEN

 

MAXIMALE TERUGKOOPPRIJS

TARIEVEN GAFACTUREERD AAN EINDKLANTEN

Tarief "connection agreement" (gefactureerd aan het eindklant):

Aansluiting- of afsluitingsdienst : 2.127,41 2.195,87 €/operatie

5.318,52 5.489,68 €/jaar

- Ingeval de klant beschikt over een telegemeten systeem (waarbij enkel 

de installatie van een bijkomende lijn nodig is) : 1.156,44 1.193,66 €/jaar

- Ingeval een telegemeten systeem moet geinstalleerd worden met 1 

meetlijn bij de klant : 2.458,96 2.538,09 €/jaar

- Ingeval een telegemeten systeem moet geinstalleerd worden met 2 

meetlijnen bij de klant : 2.863,88 2.956,05 €/jaar

TARIEF VOOR "EXTENDED OBA" FLEXIBILITEIT (GAFACTUREERD AAN AANGRENZENDE OPERATOR)

Tarief voor het dienst voor flexibiliteit « Extended OBA » 2,94 3,03 €/m³(n)/jaar

(*) In 2012 keurde de CREG de officiële basistarieven goed, alsmede het indexeringsmechanisme. De tarieven voor 2013, 2014 en 2015 zullen de tarieven zijn 

zoals gepubliceerd voor het jaar 2012, geïndexeerd met de inflatie van 2012, 2013 en 2014 op basis van de consumptie prijzenindex (CPI) (de consumptie 

prijzenindex van de maand december zullen gebruikt worden om de inflatie voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te berekenen). Met deze indexatieformule, zijn de 

tarieven voor 2014 gelijk aan de tarieven voor 2012 vermenigvuldigd met 122,84 (CPI van december 2013) en gedeeld door 119,01 (CPI van december 2011). Voor 

de leesbaarheid, en ter informatie worden de afgeronde geïndexeerde 2014 tarieven hier gegeven.

geüpdatet  en van toepassing op de resterende regulatoire periode na goedkeuring door de CREG op 15 mei 

2014.

   - 50.000 € (CFmax parameter van het Toegangsreglement)

   - 10% de waarde van de aangevraagde Dienst, met een minimum van 1.000 € (CFmin parameter van het 

Toegangsreglement)

De tarief in geval van annualtie van een Aanvraag van Diensten, is gelijk aan de minimum tussen:

Dienst ondertelling voor warmte-krachtkoppelingscentrales in het kader van het verkrijgen van groene 

stroomcertificaten :

- voor de uitgangspunten waarvoor de jaarlijkse onderschrijving hoger is dan 10 000 m³(n)/u/jaar, bedraagt het tarief 0,1064 

€/m³(n)/u/jaar.

Door de CREG op 13 September 2012 goedgekeurde tarieven voor de vervoersdiensten van Fluxys Belgium NV 

voor de regulatoire periode 2012-2015,

Communicatiedienst van gemeten en gealloceerde gegevens bij gebrek aan een 

aansluitingscontract

Het tarief "connection agreement" is van toepassing op de uitgangspunten waarvoor geen connection agreement werd 

ondertekend :

- voor de uitgangspunten waarvoor de jaarlijkse onderschrijving gelijk is aan of lager is dan 10 000 m³(n)/u/jaar, bedraagt het 

tarief 1 064 €/jaar;

Tarifaire toeslagen die te maken hebben met het gebruik van capaciteit, met de balancering, met de nominaties en met het 

bevestigen van reservaties zijn voorzien en zijn beschreven in het Toegangsreglement voor Vervoer. 

Betreffende de balancering, zijn de tarifaire coëfficiënten iEoD and iWD, zoals beschreven in het Toegangsreglement voor Vervoer, 

vastgelegd op 10%. De CREG en Fluxys kunnen beslissen om deze coëfficiënten te herzien in de huidige tariefperiode, op basis van 

de verworven ervaring, in geval Fluxys veel onevenwichten in het net zou waarnemen.

Tijdens de start-up en de indienststelling van nieuwe installaties die zijn aangesloten op het Fluxys-net (en voor een periode van 

maximaal zes maanden en enkel indien de benodigde capaciteit geen regelmatig profiel heeft), zal de transportcapaciteit gebruikt 

tijdens deze periode worden defactureerd aan het gereguleerde tarief, maar zonder toepassing van seizoensgebonden coëfficiënten.

De terugkoopprijs van overboekings (in het kader van de implementatie van Bijlage I van reglement (CE) no 715/2009) is begrensd 

als volgt: 

 - Voor vervoersdiensten die als gebundelde producten via een dagveiling worden aangeboden:  125% van de te betalen prijs 

van het gebundelde product van de dagveiling voor de gasdag voor dewelke vervoersdiensten teruggekocht moeten worden

 - Voor vervoersdiensten die niet als gebundelde producten via dagveilingen worden aangeboden: 300% van het gereguleerde 

tarief voor dagcapaciteit van Fluxys Belgium 

IoIIoI
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2012                     
cfr. beslissing 

van de CREG 

(*) 

2014 (*) 

LOENHOUT

Standaardeenheid 144,60 0,00 €/standaardeenheid/jaar

Vaste injectiecapaciteit 41,51 0,00 €/m³(n)/u/jaar

Vaste opslagcapaciteit 1.969,23 0,00 €/GWu/jaar

Voorwaardelijke opslagcapaciteit 1.969,23 0,00 €/GWu/jaar

Vaste uitzendcapaciteit 25,19 0,00 €/m³(n)/u/jaar

Voorwaardelijke injectiecapaciteit 24,91 0,00 €/m³(n)/u/jaar

Voorwaardelijke uitzendcapaciteit 15,11 0,00 €/m³(n)/u/jaar

Onderbreekbare injectiecapaciteit Day-Ahead 41,51 0,00 €/m³(n)/u/jaar

Onderbreekbare uitzendcapaciteit Day-Ahead 25,19 0,00 €/m³(n)/u/jaar

In Loenhout, Gas in Kind van 1% van de geinjecteerde hoeveelheden en van 0,5% van de uitgezonden hoeveelheden.

1.595,56 0,00 €/gepresteerde dag

Registratie voor de capaciteitsdienst Day-ahead Non Nominated (Day-ahead NNS) 3.191,11 0,00 €/jaar

Transfer van Capaciteit en/of aardgas in opslag

- Transfer van capaciteit en/of aardgas in opslag (te betalen door elk van 

de partijen) - Transactie gerealiseerd door de partijen 212,74 0,00 €/transfer/partij

- Transfer van capaciteit en/of aardgas in opslag (te betalen door de 

verkoper) - Transactie gerealiseerd door Fluxys Belgium in naam van 3,00%

% van het totaal 

gereguleerde tarief

Door de CREG op 13 September 2012 goedgekeurde tarieven van Fluxys Belgium NV voor opslagdiensten voor 

Assistentie bij het afsluiten van bijkomende verzekering voor het opgeslagen gas 

(*) In 2012 keurde de CREG de officiële basistarieven goed, alsmede het indexeringsmechanisme. De tarieven voor 2013, 2014 en 2015 zullen de tarieven zijn 

zoals gepubliceerd voor het jaar 2012, geïndexeerd met de inflatie van 2012, 2013 en 2014 op basis van de consumptie prijzenindex (CPI) (de consumptie 

prijzenindex van de maand december zullen gebruikt worden om de inflatie voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te berekenen). Met deze indexatieformule, zijn de 

tarieven voor 2014 gelijk aan de tarieven voor 2012 vermenigvuldigd met 122,84 (CPI van december 2013) en gedeeld door 119,01 (CPI van december 2011). Voor 

de leesbaarheid, en ter informatie worden de afgeronde geïndexeerde 2014 tarieven hier gegeven.

geüpdatet en van toepassing op de resterende regulatoire periode na goedkeuring door de CREG op 15 mei 

2014.
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