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ADVIES 

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

ontving van de Afdeling Gas-Elektriciteit van de Algemene Directie Energie van de 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna : Bestuur Energie) op 

16 januari 2004 het verzoek bij brief, gedateerd op 14 januari 2004, een advies uit te 

brengen over de aanvraag van Wingas GmbH voor de toekenning van een 

vervoersvergunning voor aardgas, overeenkomstig artikel 10, §2, van het koninklijk besluit 

van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere 

door middel van leidingen (hierna : het koninklijk besluit van 14 mei 2002). 

Het verzoek om advies heeft betrekking op de bouw en de exploitatie van een nieuwe 

aardgasvervoersleiding tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de nieuwe installaties van 

RWE en Air Liquide op de BASF-site.  

Naast voornoemd artikel 10, §2, van het koninklijk besluit van 14 mei 2002, biedt ook 

artikel 15/14, §2, tweede lid, 4°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet) een 

rechtsgrond voor het uitbrengen van een advies door de CREG over de aanvragen voor de 

toekenning van vervoersvergunningen voor aardgas. 

De CREG heeft in haar brief van 6 februari 2004 om bijkomende informatie gevraagd aan de 

aanvrager om het dossier naar behoren te kunnen onderzoeken. Deze informatie werd haar 

als bijlage bij de brief van 20 februari 2004 bezorgd. 

In de twee laatste jaren hebben de medewerkers van de CREG verschillende keren 

vertegenwoordigers van Wingas GmbH ontmoet in verband met dit dossier. De laatste 

ontmoeting tussen de bevoegde directeur van de CREG en de Gedelegeerd Bestuurder en 

twee andere directeuren van Wingas GmbH, vond plaats op 24 februari 2004.  

Tijdens zijn vergadering van 15 maart 2004 heeft het Directiecomité van de CREG het 

hiernavolgend advies goedgekeurd. 

Het advies bevat twee luiken. Het eerste luik bevat het onderzoek van de aanvraag en in het 

tweede luik formuleert de CREG haar besluit. Het advies wordt in tweevoud overgemaakt 

aan de Bestuur Energie. 
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ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG  

1. De aanvraag voor de toekenning van een vervoersvergunning voor aardgas werd 

ingediend door Wingas GmbH. De aanvrager is een vennootschap naar Duits recht, waarvan 

de maatschappelijke zetel gelegen is te 34119 Kassel, Friedrich-Ebert-Strasse.  

De aanvraag betreft de bouw en de exploitatie van een vervoersinstallatie (cfr. artikel 1, 8°, 

en artikel 3 van de gaswet) die neerkomt op een extra verbinding voor de bevoorrading van 

de Noordelijke Antwerpse regio met hoogcalorisch gas. De nieuwe aardgasvervoersleiding 

creëert in Zandvliet een nieuw ingangspunt voor de bevoorrading van twee nieuw te bouwen 

installaties op de terreinen van BASF te Antwerpen vanuit het Gasunie Transport Services 

netwerk.  

2.  De bouw van deze nieuwe vervoersleiding maakt van Wingas GmbH een nieuwe 

vervoersonderneming in België. Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 

14 mei 2002, dient het aanvraagdossier bijkomende elementen te bevatten opdat de criteria 

voor de toekenning van de vervoersvergunning zouden kunnen onderzocht worden. De 

CREG stelt vast dat deze stukken niet werden meegeleverd door het Bestuur Energie. 

Om geen extra tijd te verliezen, heeft de CREG in haar brief van 6 februari 2004 deze 

informatie rechtstreeks opgevraagd bij de aanvrager en aldus ook verkregen. Bij deze kon de 

CREG vaststellen dat de aanvrager, om te voldoen aan artikel 2, §1, 1°, en 4° b) en c), van 

het koninklijk besluit van 14 mei 2002, een verklaring op erewoord in het dossier heeft 

meegedeeld, waarin enerzijds de belofte gemaakt wordt dat de openbare 

dienstverplichtingen, indien uitgevaardigd, zullen nageleefd worden en anderzijds er 

voldoende personeel in België zal gestationeerd worden om de operationele opvolging te 

verzorgen.  

Bijkomend wordt het bewijs geleverd dat Wingas GmbH, als bouwheer en exploitant van 

meer dan 2000 kilometer hoge drukleidingen in Duitsland, en van de ondergrondse 

opslaginstallatie in Rehden, dat een werkvolume bevat van 4,2 miljard m³, een aangepaste 

functionele en operationele structuur heeft die in staat is om de bedrijfszekerheid en de 

veiligheid van de installatie te waarborgen. Hierbij wordt voldaan aan de bepalingen van 

artikel 2, §1, 2° en 4° a), van het koninklijk besluit van 14 mei 2002.  

In antwoord op de bepalingen van artikel 2, §1, 3°, en van artikel 2, §1, 6°, van het koninklijk 

besluit van 14 mei 2002 worden de statuten meegeleverd en het bewijs van verzekering voor 

de dekking van de risico’s verbonden met de uitbating van een vervoersinstallatie. 
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Tenslotte, na een analyse van de drie laatste jaarverslagen van Wintershall, dat voor 65% 

eigenaar is van Wingas GmbH en via een letter of comfort instaat voor de activiteiten van 

deze laatste, kan de CREG bevestigen dat aan de criteria in artikel 2, §1, 5°, van het 

koninklijk besluit van 14 mei 2002 inzake de financiële en economische voorwaarden 

voldaan wordt. 

In haar beoordeling van deze criteria, en meer specifiek naar de verklaringen op erewoord 

toe, heeft de CREG rekening gehouden met het feit dat Wingas GmbH op dit ogenblik nog 

geen vervoersvergunning heeft en bij deze nog niet als vervoersonderneming in België actief 

is. Wingas GmbH zal zich bijgevolg als vervoersonderneming moeten ontwikkelen 

naargelang zij de nodige activiteiten binnen zijn organisatie in België uitbouwt. Dit kan echter 

pas wanneer zij zeker is over alle nodige vergunningen te beschikken. De CREG dringt 

echter bij het Bestuur Energie aan om naar de toekomst toe, in een poging om deze 

supplementaire bevragingen van de aanvrager te vermijden, het volledige dossier over te 

maken. 

3. De diameter van de bedoelde vervoerspijpleiding is duidelijk berekend met het oog op 

de verdere uitbouw van een vervoersnet in België, waarbij de CREG van oordeel is dat de 

opportuniteit die zich aanbiedt om concurrentie op het gebied van gasvervoer in een 

gereguleerde omgeving toe te laten eerst dient onderzocht te worden. 

1° In de organisatie van de energiemarkten is een tendens te identificeren die duidelijk in 

een tegenovergestelde richting evolueert. Binnen de Europese, en dus ook de 

Belgische, elektriciteitswetgeving is reeds geopteerd voor een wettelijk monopolie van 

de vervoerder over zijn grondgebied. De Europese gasrichtlijn van haar kant eist niet 

zo expliciet een wettelijk monopolie, maar is in deze optiek geschreven. Hiervan getuigt 

de “aanduiding van één of meerdere netbeheerders” : wanneer er concurrentie heerst 

duidt men de concurrenten niet aan ; ze worden ten hoogste vergund. Een andere 

indicatie is de verplichte invoering van gereguleerde tarieven voor vervoer. Wanneer er 

(voldoende) concurrentie is, heeft men geen behoefte aan prijsregulering. 

2° De Belgische gaswet is geschreven in de optiek dat meerdere vervoersondernemingen 

naast elkaar mogen bestaan. De gaswet is sterk gericht op de bestaande situatie van 

de gasmarkt toen de wet in 1999 geschreven werd. Er bestonden wel verschillende 

vervoersondernemingen, maar van concurrentie was er nog geen sprake : ofwel 

werden de ondernemingen door eenzelfde groep gecontroleerd, ofwel exploiteerden ze 

periferische installaties, zoals aanlandingsterminals of een interconnector, die helemaal 

niet interfereerden met het nationale vervoersnet.  

4/18 



De gaswet lost niet echt de problemen op die in een echte concurrentiele markt zullen 

of kunnen voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld de Minister krachtens artikel 15/2 van de 

gaswet gemachtigd is om in bepaalde gevallen een investering op te leggen, stelt zich 

de vraag in een concurrentiele omgeving, aan wie hij deze versterking zal opleggen. 

Artikel 15/13 van de gaswet voorziet dat de CREG het indicatief plan van bevoorrading 

in aardgas opstelt. In de mate dat er geen wettelijk monopolie voor het vervoer bestaat, 

is het niet mogelijk een vervoersonderneming verantwoordelijk te stellen voor de 

bevoorradingszekerheid. Daarom lijkt het aangewezen de CREG te belasten met de 

opvolging van de bevoorradingszekerheid. Het investeringsprogramma heeft echter 

een openbaar karakter daar het aan verschillende instanties ter advies wordt 

voorgelegd en nadien aan de Minister ter goedkeuring wordt voorgelegd. In een echt 

concurrentiele vervoersmarkt zullen de vervoersondernemingen moeilijk aanvaarden 

dat de zwakheden van hun net en de investeringsopportuniteiten aan de concurrenten 

worden blootgelegd. Hierbij stelt zich de vraag in welke mate de CREG hun 

medewerking zou kunnen afdwingen voor de nodige netwerksimulaties. 

3° Het verschil van oriëntatie tussen de elektriciteits- en gasmarkt kan te wijten zijn aan 

twee verschillen bij de uitbouw van de respectieve vervoersnetten. 

In eerste instantie zijn de nationale elektriciteitsnetten doorgaans in een rijp stadium 

van ontwikkeling. De uitdaging bestaat hoofdzakelijk in het versterken van de 

interconnecties tussen de nationale pools. De gasindustrie daarentegen is veel later 

begonnen en nog in volle ontwikkeling. Naargelang de gasmarkt rijper wordt, zal dit 

verschil tussen elektriciteit en gas vervagen. 

Langs de andere kant zijn de elektriciteitsnetten sterk vermaasde vervoersnetten 

waarbij de productie-installaties relatief dichtbij hun afzetgebied liggen. Vele nationale 

markten kunnen in autarchie werken. Voor gas kiest men de ligging van de ontginning 

niet, en moeten er gemiddeld veel grotere afstanden overbrugd worden. Als gevolg 

hiervan is het aandeel van doorvoer veel groter. Doorvier is praktisch de enige 

vervoersactiviteit waar concurrentie haalbaar is. Dit structureel verschil tussen 

elektriciteit en aardgas zal enigszins aan belang afnemen, naargelang de 

doorvoerinfrastructuur en de binnenlandse vervoerspijpleidingen fusioneren tot één 

enkel Europees vervoersnet, en wanneer het volume van doorvoerstromen 

gereduceerd wordt door maximaal de energie-uitwisselingen te verwezenlijken, die met 

het ontwikkelen van de gashubs gemakkelijker realiseerbaar zullen worden. 
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4° Stelt men zich nu de vraag of concurrentie haalbaar is voor een netactiviteit, dan wordt 

er algemeen aangenomen dat op het gebied van distributie concurrentie moet 

uitgesloten worden. Een dubbele verbinding met het distributienet is economisch 

inefficiënt. Dit betekent : hoe dichter bij de eindafnemer hoe minder er concurrentie kan 

bestaan. 

Conceptueel zou men concurrentie kunnen invoeren voor lange afstand pijpleidingen 

en een monopolie invoeren voor regionaal en lokaal vervoer. Technisch is het echter 

niet ideaal en niet altijd mogelijk de lange afstand infrastructuur te scheiden van het 

regionaal vervoer. Zo worden lange afstand en regionaal vervoer in België centraal 

uitgebaat, wat efficiënter is dan gescheiden concurrerende netten. Bij gebrek aan 

compensatie van gasstromen in tegenovergestelde richtingen, is het risico voor 

verzadiging van de netcapaciteit groter in weinig vermaasde netten. 

5° Vermeldenswaard is het feit dat op het Forum van Madrid VII van 24 –

 25 september 2003 met klem de verhandelbaarheid van zowel het gas als de 

vervoersdiensten (capaciteit) als de voordelen werden gepresenteerd van een pool-

systeem (entry-exit systeem) voor de werking van de markt. Tezelfdertijd werd 

vastgesteld dat dergelijk systeem moeilijk verzoenbaar is met het bestaan van door 

elkaar verweven concurrerende vervoersnetten (zie tekst in bijlage). Vandaar de 

moeilijkheid om het entry-exit systeem in Duitsland in te voeren. 

Het entry-exit systeem is geen doel op zich, maar biedt zeer belangrijke voordelen 

inzake marktwerking. Volgens de huidige internationale ervaring betekent het toelaten 

van concurrentie onder vervoersnetten op hetzelfde grondgebied dat men het entry-exit 

systeem verliest. 

6° Vanuit technisch oogpunt veroorzaakt concurrentie meer inefficiëntiekosten dan een 

centraal beheer. Dit is eigen aan een netwerk waar de investeringen niet continu de 

vraag kunnen volgen, maar stapsgewijs gebeuren. Bij de indienststelling van een 

nieuwe pijpleiding duurt het een aantal jaren voordat deze versterking volledig gebruikt 

wordt. In een concurrentiele omgeving zal elke vervoersonderneming zijn eigen 

vervoersnet ontwikkelingen volgens zijn eigen verwachtingspatronen, zodanig dat 

onderbenutte investeringen door concurrentiele plannen een feit zijn. 

Via regulering kunnen de nadelen van een centralistisch, dus monopolistisch, systeem 

verholpen worden, namelijk via benchmarking en via het verwerpen van onredelijke 

kosten. Regulering heeft dan zelf een sociale kost, zoals de werkingskost van de 

regulator. In de context van de gasrichtlijn is regulering echter een verplichting. Vraag 

6/18 



is dan of het redelijk is de inefficiëntiekost van concurrentie onder netwerken te 

cumuleren met de sociale kost van de regulering. Rekening houdend met het gegeven 

feit van de regulering is het niet duidelijk dat de additionele toegevoegde waarde van 

concurrentie opweegt tegen de hoger vermelde onvermijdelijke inefficiëntiekost. 

7° Voor het beheren van het vervoer van aardgas bestaan er een beperkt aantal modellen 

die elk hun noodzakelijke voorwaarden tot succes hebben. De twee meest gangbare 

modellen zijn dat van het wettelijk monopolie en dat van de gereguleerde mededinging. 

Het model van het wettelijk monopolie, werkt in de regel - voor wat het luik vervoer 

betreft, voor alle duidelijkheid - met een bindend investeringsplan, een gewaarborgde 

maar geplafonneerde vergoeding voor de netbeheerder, met een minimum 

“unbundling” op het vlak van het management en met inachtneming van een 

tariefstructuur waarbij onder meer de door de overheid opgelegde investeringskosten 

bij de klanten kunnen worden verhaald. 

Het model van mededinging kan volstaan met een indicatief plan en een niet-

gewaarborgde en evenmin geplafonneerde vergoeding voor de operator van het 

geïnterconnecteerd net, maar vereist daarentegen 1° een verdergaande ownership-

unbundling tussen de vervoers- en leveringsafdelingen en 2° minstens een zogenaamd 

level playing field en 3° misschien zelfs positief discriminerende maatregelen voor 

nieuwe marktspelers wegens de anders onoverkomelijke achterstand ten opzichte van 

de gevestigde operator van het geïnterconnecteerd net. 

In de huidige regelgeving is aan deze laatste voorwaarden niet voldaan. Integendeel, 

artikel 3 van de gaswet onderwerpt de toekenning van een vervoersvergunning voor 

een directe leiding zelfs aan de voorwaarde van het ontbreken van een aanbod tot het 

gebruik van het geïnterconnecteerd net tegen redelijke economische en technische 

voorwaarden. In de praktijk heeft men dus een onevenwichtig model, ondermeer omdat 

de operator van het geïnterconnecteerd net er het beste van twee werelden kan 

selecteren, de rechten van de twee modellen zonder de plichten. De CREG herhaalt 

dat er nood is aan een ondubbelzinnige wetgeving en pleit hier voor het model van het 

wettelijk monopolie. 
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4. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op de bouw en exploitatie van een directe 

leiding, moet er in de behandeling van het dossier specifiek rekening gehouden worden met 

artikel 3, tweede lid, van de gaswet, dat duidelijk vermeldt : 

“Wat de directe leidingen betreft, wordt, onverminderd de andere criteria bepaald met 
toepassing van artikel 4, 1°, de toekenning van een vervoervergunning onderworpen 
aan het ontbreken van een aanbod tot gebruik van het geïnterconnecteerd net tegen 
redelijke economische en technische voorwaarden.” 

De redelijkheid van het aanbod van Fluxys kan vanuit twee tegenovergestelde standpunten 

beoordeeld worden : 

1° men kan ervan uitgaan dat de tarieven van de N.V. Fluxys per definitie redelijk zijn 

aangezien zij goedgekeurd zijn door de CREG en op een niet-discriminatoire wijze op 

iedereen toegepast worden. Met een dergelijke interpretatie geeft men aan Fluxys een 

recht van voorkoop, en wordt aan Fluxys een feitelijk monopolie toegekend, zolang zij 

dat wenst ; 

2° vanuit het standpunt van de betrokken verbruiker en/of van zijn leverancier, kan men 

de redelijkheid beoordelen uitgaande van een vergelijking van de eenheidsprijs per 

vervoerde m³ ; de onderneming zal geneigd zijn exclusief te kijken naar de kost van het 

vervoer ongeacht de maatschappelijke beschouwingen.  

De CREG houdt er echter de volgende redenering op na. De economische 

toegangsvoorwaarden tot het geïnterconnecteerd net worden bepaald door de tarieven 

toegepast door de N.V. Fluxys. Deze tarieven worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan 

de CREG. Deze laatste gaat na of ze conform de oriënteringen beschreven in 

artikel 15/5, §2, van de gaswet zijn, onder andere wat betreft de niet-discriminatie, de 

transparantie en de dekking van de reële kosten van de vervoersonderneming. De tarieven 

voor het gebruik van het vervoersnet van de N.V. Fluxys voor de jaren 2002 (deel), 2003 en 

2004 werden door de CREG goedgekeurd. Indien de CREG voor de komende jaren de 

tarieven die haar door de N.V. Fluxys worden voorgelegd zou moeten afwijzen, laat artikel 11 

van het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de 

basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de 

aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied (hierna : het 

tariefbesluit) haar toe voorlopige tarieven toe te passen. Bijgevolg vormt de bevoegdheid van 

de CREG op het gebied van tarieven de waarborg voor een toegang van derden tot het 

vervoersnet tegen redelijke economische voorwaarden. Voor zover de CREG weet, zijn de 

gebruikers van het net van de N.V. Fluxys over het algemeen tevreden met het huidige 

tariefpeil en heeft geen van hen totnogtoe geklaagd over het onredelijke karakter van de 
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economische toegangsvoorwaarden tot het net. Dit standpunt wordt trouwens bevestigd door 

de tariefvergelijkingen met het buitenland, gerealiseerd door de CREG en gespecialiseerde 

consulenten, die het concurrerende karakter van de tarieven van de N.V. Fluxys in 

verhouding tot de overige Europese landen bevestigen. 

Wat de technische toegangsvoorwaarden tot het geïnterconnecteerd net aangaat, beschikt 

de N.V. Fluxys vlak in de buurt van de door Wingas GmbH geplande leiding over een 

antenne (DN 300) die op dit ogenblik Air Liquide bevoorraadt en die nabij de vestigingsplaats 

van de toekomstige centrale van RWE ligt. Verder is de N.V. Fluxys op dit ogenblik een 

leiding (DN 600) aan het leggen tussen het GTS-net op Nederlands grondgebied en het 

bestaande ontvangststation dat Air Liquide van gas voorziet. 

Vandaar dat, tenzij de N.V. Fluxys er anders over beslist, Wingas GmbH over de 

mogelijkheid beschikt om toegang te krijgen tot het net van de N.V. Fluxys dat de zone 

bedient die de onderneming van gas wil voorzien. Deze toegang tot het vervoersnet moet 

gebeuren met naleving van de voorschriften van het koninklijk besluit van 4 april 2003 

betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas, dat onder 

andere de niet-discriminatie van de netgebruikers waarborgt.  

Behoudens een gemotiveerde weigering van de N.V. Fluxys om een nieuwe gasgebruiker (in 

dit geval RWE) aan te sluiten, of een gemotiveerde weigering om haar net te versterken, 

waartoe ze zou genoodzaakt zijn door de ontoereikende capaciteit van de bestaande 

leidingen, kan men besluiten dat het aanbod tot gebruik van het geïnterconnecteerd net te 

maken heeft met de onmiddellijke nabijheid van het net van de N.V. Fluxys en dat dit, zowel 

uit economisch als technisch oogpunt, mogelijk is tegen redelijke voorwaarden. 

De CREG wil hier onderstrepen dat de N.V. Fluxys vroeger een afstand gerelateerd tarief 

hanteerde, en dat de progressieve overstap naar een entry-exit tariefsysteem op vraag van 

de Europese regulatoren gebeurd is. De N.V. Fluxys kan enkel een voor Wingas GmbH 
competitief aanbod doen indien zij afstapt van de geografische perequatie die momenteel 

toegepast wordt. In haar brief van 1 maart 2004 heeft de CREG gevraagd of de N.V. Fluxys 

overweegt om shorthaul tarieven in te voeren. In afwachting van een schriftelijk antwoord, 

werd mondeling meegedeeld dat dergelijke maatregel voorlopig niet voorzien is. Indien de 

overheid echter de deur opent voor concurrentie zou de N.V. Fluxys haar tarieven hierop 

willen afstemmen. 

5. Als beheerder van het nationale aardgasvervoersnet vervult de N.V. Fluxys een 

aantal taken die als openbare dienstverplichtingen (ODVs) kunnen bestempeld worden, 

9/18 



alhoewel zij dit statuut niet hebben. Het zijn diensten die niet afzonderlijk worden 

gefactureerd, en waarvan de kost gesolidariseerd wordt. Dikwijls bestaat nog geen 

berekeningsmethodologie voor de bepaling van de respectievelijke kosten. Voorbeelden 

hiervan zijn de geografische perequatie, de operationele veiligheidsreserve ter 

ondersteuning van de bevoorradingszekerheid, de vrije line-pack flexibiliteit, de behandeling 

van nominaties, de afrekening van de onevenwichten aan de geaggregeerde 

ontvangststations (GOS), het sturen van de gaskwaliteit, enz… 

Indien de aanleg van directe leidingen toegestaan wordt, verliest de N.V. Fluxys een deel 

van de klanten die bijdragen in de kosten van bovenvermelde ODVs. Dit betekent dat de 

tarieven voor de overige klanten zullen toenemen, in de mate dat een deel van deze kosten 

voor de N.V. Fluxys vaste kosten zijn die niet proportioneel verminderen bij het verlies van 

bepaalde klanten.  

De CREG stelt hierbij vast dat de afnemers van de voorgestelde directe leiding 

terughoudend staan ten opzichte van dit solidariteitsbeginsel. Door geen gebruik maken van 

het Fluxys-net, kiezen zij bewust niet te willen genieten van de openbare diensten en er dus 

ook niet voor te willen betalen. Van zodra zij zich aansluiten op het Fluxys-net om, 

bijvoorbeeld, te kunnen beschikken over een reserveaansluiting, dan betalen zij hiervoor de 

gereguleerde tarieven en dragen ze bij tot de ODVs. 

6. Cijfermatig en op basis van de gegevens die door Wingas GmbH in het dossier 

werden verstrekt, komt de CREG tot de volgende bevindingen. Het contractueel uurverbruik 

van de twee industriële klanten die zich op de terreinen van BASF bevinden, is voor 2005 

geraamd op 1,07 miljoen kWh/h (3,85 miljoen MJ/h). In de veronderstelling dat de 

ondergrens van de calorische bovenwaarde in Zandvliet 10,8 kWh/m³ (38,9 MJ/m³) bedraagt, 

betekent dit dat voor het vervoer een hoeveelheid capaciteit van 99.100 m³/h dient 

gereserveerd te worden op het Fluxys-netwerk. 

Indien Wingas GmbH gebruik maakte van het hogedruknet van de N.V. Fluxys zou, rekening 

houdend met het tarief toegepast op 1 januari 2004 (31,4 €/m³/u/jaar) en de nodige 

aanvullende flexibiliteit (5,1 €/m³/u/jaar), de vennootschap voor de overbrenging van haar 

gas een bedrag worden aangerekend van 3.165.500 € per jaar (voor 100.000 m³/u/jaar). 

Het schijnt echter dat de investering in de door Wingas GmbH geplande leiding 1,92 miljoen 

€ bedraagt, met inbegrip van planning, bouw en in dienst name. In de veronderstelling dat 

Wingas GmbH zijn project verwezenlijkt, komt deze investering overeen met het gebruik van 

het net van de N.V. Fluxys gedurende 6-7 maanden (voor 100.000 m³/u/jaar). Eens deze 
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termijn voorbij, zou Wingas GmbH de toepassing van het tarief voor het gebruik van het net 

uitsparen. 

Dat is de voornaamste reden die Wingas GmbH ertoe aanzet een aanvraag tot 

vervoersvergunning in te dienen met het oog op de aanleg van deze rechtstreekse leiding. 

Door zo te handelen zou Wingas GmbH de toepassing omzeilen van het geperequateerde 

overbrengingstarief dat op dit ogenblik in België wordt toegepast. Dit tarief is hetzelfde voor 

elke verbruiker die zich op het vervoersnet bevindt, ongeacht zijn geografische ligging en de 

afstand afgelegd op het Belgische grondgebied. 

Indien Wingas GmbH de nodige vervoersvergunning zou krijgen om de geplande leiding aan 

te leggen, zou het niet langer het net van de N.V. Fluxys gebruiken. De totale 

overbrengingskosten van de N.V. Fluxys zouden echter zo goed als constant blijven in 

vergelijking met het scenario waarbij Wingas GmbH zou gebruik maken van het 

geïnterconnecteerd net. Het gevolg zou zijn dat de totale kosten gespreid worden over een 

lager aantal gecontracteerde capaciteiten, wat zou leiden tot een verhoging van het 

overbrengingstarief voor de overige gebruikers van het vervoersnet, m.a.w. voor de 

Belgische markt. 

Op basis van de gebudgetteerde overbrengingskosten van het hoge druknet en van het 

tariefstelsel van toepassing op 1 januari 2004, komt men tot een stijging van het 

overbrengingstarief met 2 %. 

7. De berekening in de vorige paragraaf kijkt uitsluitend naar het stukje pijpleiding 

tussen de Belgische grens en het industrieterrein van de Wingas-klanten. Door de analyse te 

beperken tot deze schakel van het vervoer komt men tot een zeer negatieve economische 

balans voor Wingas GmbH. De CREG merkt echter op dat er andere oplossingen bestaan 

waarbij Wingas GmbH onder andere geen tarief aan de Nederlandse vervoerder zou moeten 

betalen. Op de Belgische grens te Eynatten is het Wingas-systeem rechtstreeks verbonden 

met het Fluxys netwerk, namelijk met de vTn-leiding. In dat geval komen de tarieven van 

Fluxys voordeliger uit dan voor de gemiddelde netgebruiker, in termen van kost per 

kilometer.  

8. Zoals reeds aangehaald werd in paragraaf 4 van dit advies, stelt de CREG vast dat 

de voorliggende investering concurrerend is met het project van de N.V. Fluxys dat werd 

ingediend in het kader van de uitgewerkte haalbaarheidsstudie, geïnitieerd door het indicatief 

plan van 2001, voor de ontsluiting van de Antwerpse regio. De N.V. Fluxys heeft hiervoor 

een aantal aanvragen voor vervoersvergunningen sinds oktober 2002 ingediend, die allen 
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positief werden geëvalueerd1. De desbetreffende werken werden reeds aangevangen in 

2003 en de voltooiing ervan is gepland binnen de eerste helft van 2004. 

Daarnaast moet opgemerkt worden dat het gebruiksniveau van de voorziene installaties 

beperkt is door de capaciteit voorhanden op het netwerk van de Nederlandse Gasunie 

Transportservice, waarlangs zowel de installaties van de N.V Fluxys als deze van Wingas 

GmbH gevoed worden, indien ze beiden worden gerealiseerd. Dezelfde studie waarvan 

hierboven sprake is, meldt echter dat de huidige maximaal beschikbare capaciteit ongeveer 

160.000 m³/u bedraagt. Om slechts maar een deel van één van beide project behoorlijk te 

benutten zijn er bijkomende investeringen nodig op het Nederlandse vervoersnet. Laat staan 

dat men al een idee heeft van welke investeringen er zouden nodig zijn indien men de 

beschikbare capaciteit aangeboden in beide projecten naar behoren zou willen gebruiken. 

De bijkomende investering in een surplus aan vervoerscapaciteit voor 2005 door de 

aanvrager is daardoor in de ogen van de CREG een inefficiënte bypass aangezien de nodige 

capaciteit in België om de betrokken afnemers Air Liquide en RWE te bevoorraden reeds 

ruimschoots beschikbaar zal zijn. 

In een zuiver concurrerende markt heeft een overaanbod voordelen voor de klanten, omdat 

het een neerwaartse druk op de prijzen uitoefent. In een systeem gebaseerd op een 

cost plus prijsregulering is het effect van overaanbod eerder omgekeerd. De toename van de 

kosten wordt automatisch op de klanten verhaald onder vorm van tariefverhogingen. 

Krachtens artikel 15/5, §2, van de gaswet, is cost plus echter de regel voor de tariefzetting.  

9. De CREG stelt vast dat België drie netwerken heeft met verschillende specificaties 

van de aardgaskwaliteiten, hetgeen belangrijke nadelen berokkent voor de aardgasmarkt. 

Naast de bekende vervoersnetten voor H- en L-gas, bestaat de vTn leiding van Zeebrugge 

naar Eynatten, waar de specificaties ondermeer afgestemd zijn op de Duitse markt. Deze 

leiding is namelijk verbonden met het Wingas GmbH en het Ruhrgas AG netwerk in 

Duitsland.  

                                                 
1 Ministerieel besluit A323-3288 van 28 maart 2003 waarbij een vervoersvergunning voor vervoer 
van aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de N.V. Fluxys voor een 
aardgasvervoersinstallatie DN 600 HP Antwerpen (Gasunie - Zandvliet Zuid) ; 
Ministerieel besluit A323-3296 van 28 maart 2003 waarbij een vervoersvergunning voor vervoer van 
aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de N.V. Fluxys voor een grensmeetstation voor 
aardgas op het grondgebied van Antwerpen (Zandvliet) ; 
Ministerieel besluit A323-3302 van 28 maart 2003 waarbij een vervoersvergunning voor vervoer van 
aardgas door middel van leidingen wordt verleend aan de N.V. Fluxys voor de 
aardgasvervoersinstallaties ND 350-300 HD Antwerpen (Zandvliet RG) – BASF 2, ND 200 HD 
Antwerpen (Zandvliet) – Air Liquide en ND 250 HD Antwerpen (Zandvliet) – Zandvliet Power. 
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De interoperabiliteit van de netwerken is sterk beperkt, in de zin dat L-gas onmogelijk in de 

vTn leiding kan aanvaard worden, en dat H-gas niet altijd kan aanvaard worden. Dit 

belemmert de verhandelbaarheid van aardgas, en beperkt onder andere de mogelijkheid 

voor leveranciers om de Duitse markt te penetreren. Op technisch vlak beperkt deze 

omstandigheid de vermazing van het vervoersnet, hetgeen bijkomende investeringen vergt 

om tot het zelfde resultaat te komen. De investering die bijvoorbeeld door N.V. Fluxys 

gepland is om een raffinaderij in Oreye te bevoorraden, en die het voorwerp uitmaakt van 

een lopende vergunningsaanvraag, had grotendeels kunnen vermeden worden indien de 

vTn de Belgische normen voor H-gas aanvaardde.  

De specificaties van de vTn leiding zijn contractueel vastgelegd door de oorspronkelijke 

bevrachters, waaronder Wingas GmbH de aanvrager van onderhavige vervoersvergunning. 

Ondanks een sterke vraag van de Europese Commissie en van de Europese regulatoren, 

heeft de CREG geen kennis dat Wingas GmbH noch de andere Duitse vervoerders stappen 

zetten om tot een harmonisering van de gaskwaliteiten op Europees gebied te komen. 

Nochtans is het bekend dat de beperkingen die in Duitsland op de gaskwaliteit bestaan niet 

wegens technische eisen maar door administratieve overwegingen worden opgelegd, 

namelijk in verband met de facturering van aardgas.  

De CREG heeft bezwaren om de Belgische vervoersmarkt open te breken ten voordele van 

een onderneming die niet zou meewerken om de internationale marktwerking te verbeteren. 

Daarom zouden de nodige garanties of verbintenissen op dit gebied moet verkregen worden, 

indien de Minister zou beslissen toch een vergunning toe te kennen. 
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BESLUIT 

10. Overwegende dat : 

1° de wetgeving, zoals hierboven uiteengezet, een voorkeur geeft voor het ontwikkelen 

van een centraal geëxploiteerd vervoersnet binnen een bepaald gebied, en in deze 

optiek onder andere een recht van voorkoop geboden heeft aan de netbeheerder van 

het geïnterconnecteerd net krachtens artikel 3 van de gaswet ; 

2° de N.V. Fluxys toegang verleent tot haar vervoersnet tegen redelijke economische en 

technische voorwaarden 

3° de voorgestelde directe leiding een inefficiënte bypass is van het geïnterconnecteerd 

net ; 

brengt de CREG een negatief advies uit op de aanvraag van Wingas GmbH. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 

Jean-Paul PINON      Christine VANDERVEEREN 
Directeur       Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 

Op het jongste Madrid Forum VII van 24 – 25 september 2003 heeft GTE, de 

beroepsvereniging van de Europese vervoersondernemingen, een studie gepresenteerd 

over de potentiële tekortkomingen van het entry-exit systeem2. De hoofdstukken 1 en 4 

verdienen in het huidig kader van dit advies te worden aangehaald : 

“1. Vervoer over korte afstand vereist specifieke regels in het entry-exit 
systeem 

1.1. Verstoring in de prijzen voor overbrenging over korte afstand 

Ongeacht welke methodologie men precies gebruikt voor de opbouw van het tarief, 
wordt de ingangsprijs aan een ingangspunt min of meer afgeleid van een gemiddelde 
waarde tussen de vervoerskosten op alle korte en lange afstandsroutes vanuit het 
beschouwde ingangspunt. De resulterende entry-prijs blijkt algemeen genomen vrij 
duur uit te vallen ; anderzijds bestaat het entry-exit systeem enkel uit exit-prijzen en 
maakt het weinig of geen onderscheid met betrekking tot het ingangspunt. Als gevolg 
van deze vrij hoge entry-prijs, kan de prijs voor de overbrenging van het ingangspunt 
naar een nabijgelegen afnamepunt hoger liggen dan : 

•  hetzij de gemiddelde overbrengingskost tussen deze twee punten, wat een 
kruissubsidie vormt tussen de netgebruikers onderling, aangezien gebruikers over 
korte afstand meer betalen dan gebruikers over lange afstand in verhouding tot 
de kosten die ze veroorzaken ; dit heeft geen ander gevolg dan een gebrek aan 
cost-reflectivity ; 

•  hetzij zelfs de kosten voor het aanleggen van een directe leiding tussen het 
ingangspunt en het nabijgelegen afnamepunt (vaak stand-alone cost genoemd), 
wat strijdig is met de principes van kostentoewijzing en, vooral, kan aanzetten tot 
het aanleggen van een inefficiënte overbruggingsleiding, die tot een 
onderbelasting van het bestaande vervoersnet en een verlies voor de 
gemeenschap leidt. 

Dit laatste gevolg werd beklemtoond in het rapport dat de Brattle Group in september 
2002 uitbracht onder de titel “Convergence of non-discriminatory tariff and congestion 
management systems in the European Gas Sector” (blz. 96, eigen vertaling): “niet 
alleen is de overbruggingsleiding inefficiënt, maar door (deze afnemer) van het 
systeem af te koppelen zou de regulator gedwongen zijn (…) het aan de overige 
afnemers aangerekende tarief te verhogen”. Het theoretische voorbeeld in bijlage A 
van dit document illustreert de potentiële onverenigbaarheid tussen het terugwinnen 
van de kosten van de bestaande vervoersonderneming en de price-cap die gevormd 
wordt door de kosten voor het bouwen van een directe overbruggingsleiding. 

Deze tekortkoming kan al dan niet een probleem vormen, afhankelijk van de situatie 
van elke bestaande vervoersonderneming ; het is bijvoorbeeld minder gevoelig voor 
een vervoersonderneming die actief is in een zone waar de meeste afnamepunten zich 
ver van de ingangspunten bevinden, of zich in een eerder klein gebied bevinden ; 

                                                 
2 Gas Transmission Europe report, Brussels 15th September, Potential Shortcomings of the Entry-
Exit System. 
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vice versa is het gevoeliger voor een vervoersonderneming die afnamepunten heeft 
dicht bij de grenzen van zijn net of die over een groot gebied actief is. 

1.2. Remedies 

Remedies voor het korteafstandsprobleem zouden kunnen zijn : 

•  de beperking opleggen van een enkele netbeheerder voor elke geografische zone 
(zoals voor elektriciteit) en directe leidingen verbieden […] ; 

•  een vergunningsvergoeding invoeren voor elke overbruggingspijpleiding die 
afnemers loskoppelt van het net ; deze oplossing, die wordt voorgesteld in het 
voornoemde rapport van de Brattle Group (blz. 97) is economisch nauwelijks te 
verantwoorden: waarom zou iemand een vergoeding moeten betalen voor een 
net dat hij niet gebruikt ? 

•  een specifiek keuzetarief voor het vervoer over korte afstanden, vaak 
“korteafstandstarief” genoemd, met beperkte lasten voor entry-exit capaciteit, 
toegekend volgens “geval per geval” en onderworpen aan een 
“kortewegvoorwaarde” ; dit houdt echter een duidelijke erkenning in van het feit 
dat het entry-exit systeem niet universeel toepasbaar is: in dat geval dient het 
gecombineerd te worden met een “punt-tot-punt”-systeem en moet de 
vervoersonderneming afrekenen met, onder andere, de balansproblemen 
verbonden aan het bestaan van twee parallelle systemen ; 

•  een negatieve exit-prijs in de buurt van elk ingangspunt ; deze oplossing heeft 
nadelen, vooral wanneer de afnamecapaciteiten afzonderlijk van de 
ingangscapaciteiten op de markt gebracht worden ; het is strijdig met het principe 
van capaciteitsreservering : er is geen reden waarom de bevrachter die capaciteit 
reserveert, m.a.w. die een optie neemt om gas te laten vervoeren, zou betaald 
worden zonder verplicht te zijn om, op vraag van de vervoersonderneming, de 
onderschreven capaciteit te gebruiken (i.e., om gas ter beschikking van de 
vervoersonderneming te stellen op de punten waar capaciteit gereserveerd 
werd) ; 

•  de toepassing van het entry-exit systeem op relatief kleine zones, om de entry-
prijs zoveel mogelijk te kunnen drukken, binnen de limieten van het 
vooropgestelde inkomen. 

4. Talrijke vervoersondernemingen en concurrerende vervoersystemen 

Bij de meeste besprekingen wordt er impliciet van uitgegaan dat er slechts één 
vervoersonderneming per land is. Er kunnen echter ook verscheidene 
vervoersondernemingen zijn die hetzelfde grondgebied bestrijken. Dit punt heeft 
betrekking op heel wat landen3 en regio’s in Europa. 

Wanneer verscheidene vervoersondernemingen hetzelfde gebied, land of gewest 
bestrijken, kunnen ze hetzij elk onafhankelijk van de anderen een entry-exit systeem 
opstellen, hetzij trachten een gemeenschappelijk systeem op te bouwen. 

De “onafhankelijke” optie leidt tot verstoringen aan de grens van elk 
vervoersondernemingsysteem : bevrachters die de grens niet overschrijden moeten 
slechts de entry-prijs en de exit-prijs op één net betalen, terwijl bevrachters die de 

                                                 
3 CREG heeft geen kennis van andere landen dan Duitsland en Nederland waar dergelijke 
overlapping bestaat. 
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grens overschrijden – zelfs om een afnamepunt net over de grens te bereiken – ook de 
entry- en exit-prijs op een tweede net moeten betalen. 

Wat volgt is toegespitst op het geval waarbij vervoersondernemingen een 
gemeenschappelijk entry-exit systeem opbouwen, waar een afnemer op één 
ingangspunt (van vervoersonderneming X) en één afnamepunt (van 
vervoersonderneming Y) moet reserveren. Daarbij moet men voor ogen houden dat er 
zich traditionele marktgebieden van één enkele vervoersonderneming kunnen 
bevinden in meervoudige vervoersondernemingregio’s, die elk op zich enorme 
marktgebieden zo groot als een heel land bestrijken. 

4.1. Het entry-exit systeem is moeilijk toe te passen als er meerdere 
vervoersondernemingen zijn 

The Brattle Group wees terecht op het feit dat er totnogtoe geen oplossing is voor het 
geval van meerdere vervoersondernemingen en dat het misschien nog veel 
ingewikkelder is in het geval van concurrerende pijpleidingstelsels. Onder 
“concurrerende pijpleidingstelsels” dient verstaan dat er een mogelijkheid is om een 
afnamepunt te bereiken via uiteenlopende pijpleidingroutes in het bezit en onder het 
beheer van verschillende elkaar beconcurrerende vervoersondernemingen. 

Zo’n entry-exit systeem leidt tot de volgende problemen : 

•  In gevallen waarbij er meer dan één mogelijkheid is om het afnamepunt vanaf een 
ingangspunt te bereiken, zou het onduidelijk blijven welke 
vervoersondernemingen tussen het ingangspunt en het afnamepunt betrokken 
zijn bij een transactie en welke vervoersonderneming eender welk volume aan 
capaciteit op zijn net moet reserveren ; 

•  Enkel de eerste en de laatste vervoersonderneming zouden betaald worden voor 
het vervoer. Bijgevolg zou de overeengekomen betaling aan alle respectieve 
vervoersondernemingen in die bepaalde vervoersketen moeten toegewezen 
worden. Een toewijzingsprocedure voor de betaling zou echter niet gemakkelijk te 
vinden zijn, aangezien het onduidelijk zou blijven welke vervoersonderneming 
erbij betrokken is en welke soort dienst hij in dat bepaalde geval levert ; 

•  Aangezien geen enkele route tussen het ingangs- en het afnamepunt zou 
bepaald zijn, zou de reële situatie van de capaciteit op ieder net niet door de 
vervoersondernemingen kunnen berekend worden. En dan nog zou het moeilijk 
zijn een geschikt congestiebeheer te bepalen, wat uiteindelijk tot verstoringen op 
het gebied van de bevoorradingszekerheid zou leiden ; 

•  Een gelijkaardig probleem doet zich voor bij de doorvoer. Doorvoer moet normaal 
via verschillende vervoersnetten gaan en het basisdoel van gasdoorvoer is het 
beschikbaar stellen van het bevoorradingszekerheidspatroon van de 
respectievelijke gasbron die werd aangekocht. Het doorkruisen van verscheidene 
entry-exit systemen zou dan dezelfde soort oplossing veronderstellen als die 
hierboven besproken werd ; 

•  Er is geen enkele aansporing om nieuwe pijpleidingen aan te leggen op basis van 
een dergelijk entry-exit systeem, aangezien het gebruik van zo’n pijpleiding niet 
kan beïnvloed worden door de respectieve vervoersondernemingen en de te 
verwachten inkomst onduidelijk blijft. In het bijzonder is er geen enkele 
aansporing om in doorvoerleidingen te investeren ; 
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•  Het probleem van regio’s met verschillende gaskwaliteiten wordt niet opgelost 
met een dergelijk entry-exit systeem ; 

•  Het geval van concurrerende pijpleidingen vormt een ander probleem van het 
entry-exit systeem. Zelfs in de veronderstelling dat het bepalen van een tarief 
voor die situatie kan opgelost worden, is het volkomen onzeker welke impact 
verschillende capaciteitsbeperkingen in verschillende systemen zouden kunnen 
hebben op de mate van concurrentie met infrastructuren. Bijgevolg zou het de 
bestaande concurrentie van pijpleiding tot pijpleiding ondermijnen. 

4.2. Remedies voor de toepassing van een entry-exit systeem met verscheidene 
vervoersondernemingen 

De remedie zou één van het hierna vermelde kunnen zijn : 

•  Er zou één enkele entiteit moeten zijn om de vervoersondernemingen in het 
respectieve gewest en/of land te controleren en te coördineren en deze 
vervoersondernemingen zouden moeten verplicht worden om samen te werken 
(dat is moeilijk vanuit juridisch oogpunt omdat het privébezit betreft). Bijgevolg lijkt 
een synchronisatie van het congestiebeheer, om zowel technische en 
economische als wettelijke redenen, nauwelijks haalbaar ; 

•  Elke vervoersonderneming bouwt zijn eigen entry-exit systeem op. Hierbij moeten 
de tekortkomingen, zoals beschreven in de overige hoofdstukken, dan nog in 
beschouwing genomen worden. Verder zouden, in een gebied met concurrerende 
pijpleidingen, tekortkomingen van het entry-exit systemen voor dit bijzondere 
geval kunnen opduiken.” 
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