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

onderzoekt hierna, met toepassing van artikel 10 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 “tariefbesluit”), de aanvraag tot goedkeuring betreffende de tarieven 

voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de ondersteunende diensten 

van de NV FLUXYS voor het jaar 2002, overeenkomstig artikel 15/5, § 2, van de wet van 12 

april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen (hierna “gaswet”). 

 

Artikel 10, § 3, van het koninklijk besluit van 15 april 2002 bepaalt dat de CREG haar 

goedkeuring dient te verlenen aan het tariefvoorstel voor het volgend exploitatiejaar.   

 

Overeenkomstig artikel 10, §1, van het tariefbesluit, moet de vervoersonderneming uiterlijk 

op 30 september van ieder jaar haar tarieven voor het volgende exploitatiejaar voorleggen 

ter goedkeuring aan de CREG. 

 

Overeenkomstig artikel 27 van het tariefbesluit moet elke vervoersonderneming voor het 

exploitatiejaar 2002 binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van het tariefbesluit 

haar aanvraag tot goedkeuring van de tarieven indienen.  

 

Vermits het tariefbesluit in werking is getreden op 23 april 2002, dienden de 

vervoersondernemingen uiterlijk op 24 juni 2002 hun tarieven ter goedkeuring voor te leggen 

aan de CREG. 

 

Het voorstel van tarieven neergelegd door de NV FLUXYS op 24 juni 2002 vormt de formele 

aanvraag tot goedkeuring van de tarieven voor het jaar 2002. 

 

Ter voorbereiding van deze formele aanvraag werden er 32 bilaterale vergaderingen tussen 

de CREG en de directie Regulatory Affairs van de NV FLUXYS belegd en waren er vier 

coördinatievergaderingen tussen de directie van de CREG en de directie van de NV 

FLUXYS, respectievelijk op 28 mei 2001, 14 december 2001, 13 februari 2002 en 17 mei 

2002. 
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De voorliggende beslissing werd goedgekeurd door het Directiecomité op 26 september 

2002. 

 

 

WETTELIJK KADER 
 

DE GASWET 
 
1. Op basis van artikel 15/5, § 2, van de wet van 12 april 1965 (hierna: “gaswet”), is elke 

vervoersonderneming verplicht jaarlijks de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van 

het vervoersnet dat zij exploiteert, evenals de tarieven voor de ondersteunende diensten, ter 

goedkeuring voor te leggen aan de CREG. 

 

Deze tarieven dienen vastgesteld te worden met inachtneming van de richtlijnen die in de 

gaswet vooropgesteld zijn in artikel 15/5, § 2, tweede lid, en op basis van de algemene 

tariefstructuur die door de Koning bepaald werd. 

 

2. De gaswet bepaalt in artikel 15/5, § 2, tweede lid, dat de tarieven : 

 

1° niet-discriminerend en transparant zijn; 

2°  worden bepaald in functie van de kosten en maken het de 

vervoersonderneming mogelijk om alle reële kosten te dekken die 

toerekenbaar zijn aan de taken bedoeld in de artikelen 15/1, 1°, en 15/2; 

3° een billijke winstmarge inhouden ter vergoeding van het kapitaal geïnvesteerd 

in het transmissienet om de optimale werking ervan op lange termijn te 

waarborgen; 

4° in de mate van het mogelijke beogen het gebruik van de capaciteit van het 

vervoersnet te optimaliseren; 

5°  op voldoende wijze zijn opgesplitst, inzonderheid : 

a) in functie van de gebruiksvoorwaarden en –regels van het vervoersnet; 

b) wat de ondersteunende diensten betreft; 

c) wat de eventuele toeslagen voor openbare dienstverplichtingen betreft; 

6° de tariefstructuren houden rekening met de gereserveerde capaciteit die nodig 

is om de dienstverlening van het transport te waarborgen. 

 

3. Op basis van artikel 15/5, §2, derde lid, van de gaswet heeft de Koning de regels 

vastgelegd met betrekking tot : 
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1° de procedure voor de voorlegging en goedkeuring van de tarieven ter 

uitvoering van artikel 15/5, § 2, eerste lid; 

2° de bekendmaking van de bedoelde tarieven zoals voorzien in artikel 15/5, § 2, 

eerste lid; 

3° de verslagen en gegevens die de vervoersonderneming aan de CREG moet 

verstrekken met het oog op de controle van deze tarieven door haar; 

4° de basisprincipes die de vervoersonderneming moet toepassen voor de 

boekhoudkundige verwerking van de kosten; 

5° de doelstellingen die de vervoersonderneming moet nastreven inzake 

kostenbeheersing. 

 

4. Op basis van het artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°bis, van de gaswet, keurt de CREG 

de tarieven bedoeld in artikel 15/5, § 2, eerste lid, van de gaswet goed, en controleert zij de 

toepassing ervan door de vervoersondernemingen voor wat betreft hun respectievelijke 

vervoersnetten. 

 

 

HET TARIEFBESLUIT 
 
5. Het tariefbesluit is opgebouwd rond vijf grote delen : 
 
 

a) De algemene tariefstructuur 

 
De algemene tariefstructuur is vastgelegd in Hoofdstuk II van het tariefbesluit dat het artikel 

15/5, § 2, van de gaswet uitvoert.  

 
Binnen elk van de hoofdactiviteiten in verband met het vervoersnet voor aardgas, wordt een 

onderscheid gemaakt naargelang het gaat om een 

- basisdienst : dienst die noodzakelijk is om deze activiteit te 

verzekeren; 

- complementaire dienst : dienst die de basisdienst aanvult zonder absoluut 

noodzakelijk te zijn; 

- supplementaire dienst : dienst die geen deel uitmaakt van een 

basisdienst of van een complementaire dienst. 

 

Met elk van deze diensten komt een tarief overeen.  Artikel 9, §1, van het tariefbesluit 

bepaalt dat de tarieven voor de basisdiensten en de complementaire diensten 
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gereglementeerd zijn, met uitzondering van de tarieven voor de transit van grens tot grens, 

die onderhandeld worden op basis van indicatieve prijzen. De tarieven voor de 

supplementaire diensten worden geval per geval vastgesteld door de dienstverlener (artikel 

9, §2, van het tariefbesluit).   

 
b) Goedkeuring van de tarieven 

 
Elke vervoersonderneming die een vervoersnet exploiteert in België moet haar tarieven voor 

het komende exploitatiejaar ter goedkeuring voorleggen aan de CREG. 

 
c) De verslagen en gegevens die de vervoersonderneming moet verstrekken 

 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 15/5, §2, derde lid, 3°, van de gaswet, bepaalt het 

tariefbesluit in artikel 14, welke verslagen en gegevens iedere vervoersonderneming die in 

België actief is moet voorleggen aan de CREG om haar in staat te stellen de tarieven te 

controleren en goed te keuren. 

 

De NV FLUXYS moet derhalve in elk geval aan de CREG de volgende gegevens meedelen : 

• de trimestriële verslagen in verband met de resultaten van het vervoersnet van het 

voorbije trimester; hierbij dient een kopie gevoegd van de verslagen van de 

vergaderingen georganiseerd gedurende het voorbije trimester tussen de 

vervoersonderneming en de commissarissen-revisoren en een algemene balans van 

de rekeningen; 

• een tarief dat de geraamde kosten dekt; 

• de verwachte evolutie van het BNP; 

• de verwachte evolutie van de vraag naar overbrenging met bestemming van de 

Belgische markt en voor de transit van grens naar grens op het betrokken 

vervoersnet; 

• de verwachte evolutie van de vraag naar opslag en naar activiteiten die verband 

houden met de LNG-terminals van het betrokken vervoersnet; 

• de activiteiten van de flexibiliteitskamer; 

• de verwachte inflatievoet; 

• de geplande weddenaanpassingen; 

• de verwachte personeelsmutaties, meer bepaald de aanwervingen en afvloeiingen; 

• de verwachte intrestvoeten; 

• de gewogen gemiddelde financieringskost voor de komende periode; 
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• de effectieve belastingsvoet; 

• de andere macro-economische gegevens. 

 

In verband met de investeringen moet de NV FLUXYS in elk geval de informatie verschaffen 

onder vorm van gemotiveerde bijlagen met betrekking tot : 

• de lijst van de investeringen voorzien voor het volgend exploitatiejaar :  

- een opsplitsing dient gemaakt tussen de vervangingsinvesteringen voor 

vaste activa, de uitbreidingsinvesteringen en de investeringen voor 

openbare dienstverplichtingen; 

- een andere opsplitsing dient te gebeuren tussen de investeringen 

verbonden aan de verwerving van het eigendom van bestanddelen van 

het vervoersnet enerzijds en de investeringen verbonden aan de 

verwerving van het genot van bestanddelen van het vervoersnet die 

eigendom zijn van derden en voor wiens gebruik de vervoers- 

onderneming een vergoeding zal betalen anderzijds; 

- een opgave van de aanschaffingswaarde en de jaarlijkse afschrijving of de 

gebruiksvergoeding die zal moeten betaald worden, dient vermeld. 

 

• voor alle investeringen boven de 2.500.000 EUR, met inbegrip van de nieuw in 

gebruik te nemen infrastructuurdelen die niet op de balans voorkomen, een financiële 

investerings- en rendementsanalyse, die minstens de volgende gegevens bevat : 

- de omschrijving van het project; 

- de doelstellingen van het project; 

- de detaillering van de belangrijkste kostenposten van het project; 

- een overzicht van de leveranciers en (onder)aannemers die meewerken 

aan de realisatie van het project; 

- een vergelijking van de offertes van leveranciers en aannemers voor 

bestellingen die samen in totaal meer dan 20% van het geïnvesteerde 

totaal uitmaken; 

- het verloop in de tijd van het project, waarbij het volledig tijdsverloop 

vermeld wordt als het project over meer dan een jaar loopt;  

- de impact op de afschrijvingen met aanduiding van de 

afschrijvingspercentages; 

- de beoogde efficiëntieverbeteringen, inzonderheid de energie-efficiëntie; 

- de milieueffecten; 

- een financiële analyse, insluitende een cashflowplanning, rekening 

houdend met de financieringsbehoeftes en modaliteiten tijdens de 

 6/76



levensduur van het project en een gevoeligheidsanalyse van de 

projectrentabiliteit in functie van redelijke hypothesen. 

 

Met betrekking tot het personeelsbestand dient de NV FLUXYS in elk geval informatie te 

geven in de vorm van met redenen omklede bijlagen i.v.m. : 

- een uitgebreid personeelsplan met organogram voor het komende 

exploitatiejaar; 

- een overzicht van het aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten per 

dienst en subdiensten, inbegrepen de voorgenomen aanwervingen en 

afvloeiingen; 

- een gedetailleerd plan van de voorziene opleidingen. 

 

Met betrekking tot de analyse van de sterktes en zwaktes dient de NV FLUXYS in elk geval 

informatie te geven in de vorm van met redenen omklede bijlagen i.v.m. : 

- een geprojecteerde balans per hoofdactiviteit volgens het genormaliseerd 

schema van de jaarrekening voor de eerste drie exploitatiejaren; 

- een overzicht van de acties en de investeringen specifiek gericht op 

efficiëntieverbetering en/of kostenbesparing met een analyse en 

berekening van de verhoopte kostenbesparing; 

- de onderscheiden tarifaire formules, toepasselijk op de door de 

vervoersonderneming aangeboden diensten, waarvoor de gebruikers 

kunnen opteren en de verwachte ontvangsten per dienst en per 

klantengroep; 

- een omstandige toelichting bij de volgende soorten kosten en 

opbrengsten: 

 uitzonderlijke kosten; 

 uitzonderlijke opbrengsten; 

 kosten voor onderzoek en ontwikkeling; 

 kosten voor studies uitgevoerd door derden; 

 kosten voor informatica-investeringen. 

 

d) De boekhoudkundige verplichtingen van de vervoersondernemingen 

 
De specifieke boekhoudkundige verplichtingen die opgelegd worden aan de 

vervoersondernemingen die actief zijn op het Belgisch grondgebied hebben vooral 

betrekking op de analytische boekhouding van die ondernemingen om de regulator in 
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staat te stellen een controle uit te oefenen op de bestemming van de kosten volgens de 

diverse diensten en subdiensten en per klantengroep. 

 

e) De kostenbeheersing  

 
Het tariefbesluit heeft regels uitgevaardigd i.v.m. de streefdoelen die iedere 

vervoersonderneming die in België actief is moet nastreven op het vlak van de 

kostenbeheersing. 

 

Zo moet de vervoersonderneming de kostprijs per eenheid aardgas zo laag mogelijk 

houden door de factoren die de kostprijs bepalen maximaal te beheersen.  Daartoe moet 

rekening gehouden worden met de kwaliteit en de veiligheid die vereist is voor een goede 

werking van het vervoersnet, met respect voor het milieu, voor goede 

arbeidsomstandigheden en inachtneming van de openbare dienstverplichtingen. 

 

Het tariefbesluit voorziet dat indien de tarieven die toegepast werden tijdens het voorbije 

exploitatiejaar geleid hebben tot een bonus of malus voor de vervoersonderneming, deze 

de mogelijkheid heeft om het verlies of de winst over te dragen naar het volgend 

exploitatiejaar mits voorlegging aan de CREG ter goedkeuring. 

 

 

PROCEDURE EN TIJDSCHEMA 
 
6. Op grond van artikel 10, § 1, van het tariefbesluit dient de vervoersonderneming 

uiterlijk op 30 september van elk jaar haar budget met tariefvoorstel voor het volgende 

exploitatiejaar aan de CREG voor te leggen.  Dit budget met tariefvoorstel wordt per drager 

en tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de CREG. 

 

7. Op artikel 10, § 1, van het tariefbesluit werd een uitzondering voorzien voor het 

exploitatiejaar 2002.  Artikel 27 van het tariefbesluit bepaalt dat de vervoersonderneming 

binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van het tariefbesluit haar budget met 

tariefvoorstel voor het exploitatiejaar 2002 dient in te dienen. De NV FLUXYS moest haar 

aanvraag tot goedkeuring van de tarieven bij de CREG indienen op 24 juni 2002, wat zij ook 

effectief deed. 

 

8. Na een grondige studie van de aanvraag werd besloten dat het dossier niet volledig 

was en er bijkomende informatie (zie hierna) diende gevraagd te worden om de CREG toe te 

 8/76



laten een beslissing te nemen over het al dan niet goedkeuren van het tariefvoorstel. Zoals 

voorzien in artikel 10, § 2, van het tariefbesluit meldde de CREG bij brief van 8 juli 2002 met 

ontvangstbewijs aan de NV FLUXYS dat er bijkomende informatie noodzakelijk was en dat 

de NV FLUXYS deze binnen de 15 kalenderdagen aan de CREG diende te bezorgen, te 

weten ten laatste op 23 juli 2002. 

 

9. Bij brief van 19 juli 2002 (bezorgd op 23 juli 2002 per drager met ontvangstbewijs) 

maakte de NV FLUXYS de hierboven bijkomende inlichtingen over aan de CREG onder de 

vorm van 2 bijlagen, gedateerd 23 juli 2002, te weten : 

- een verklarende nota betreffende de transitactiviteit; 

- bijkomende informatie in het kader van de aanvraag tot goedkeuring 

ingediend op 24 juni 2002. 

 

10. Bij brief van 1 augustus 2002 werd per aangetekend schrijven bericht aan de NV 

FLUXYS dat tal van antwoorden verstrekt bij brief van 19 juli 2002 niet voldeden aan de 

vraagstellingen die de CREG bij brief van 8 juli 2002 had overgemaakt aan de NV FLUXYS.  

Hierop werd per brief van 20 augustus 2002, welke door drager met ontvangstbewijs aan de 

CREG werd overgemaakt op 21 augustus 2002, door de NV FLUXYS bijkomende elementen 

van antwoord geformuleerd.   

 

11. Bij brief van 22 augustus werd de NV FLUXYS op de hoogte gebracht van het feit dat 

het analytisch boekhoudplan dat aan de CREG werd voorgelegd niet werd goedgekeurd.  In 

het antwoord van de NV FLUXYS hierop, overgemaakt per brief op 6 september 2002 per 

drager met ontvangstbewijs heeft de NV FLUXYS een vereenvoudigde versie van 

rapporteringsmodel zoals door de CREG op 30 augustus 2002 aan de NV FLUXYS 

overgemaakt, toegevoegd.  Tevens wordt er melding gemaakt van een programma dat in 

een tijdsspanne van 2 jaar een aanpassing aan het analytische boekhoudplan zal 

betekenen, waardoor voldaan zal worden aan de wensen van de CREG.  Bepaalde 

verbeteringen aan het vereenvoudigd rapporteringsmodel werden nog aangebracht door een 

schrijven ontvangen door de CREG op 23 september 2002. 

 

12. Vanaf het ogenblik van ontvangst van de bijkomende gegevens beschikt de CREG 

over 30 kalenderdagen om het tariefvoorstel te aanvaarden of te verwerpen.  Voor wat 

betreft de termijn van 30 kalenderdagen, zoals voorzien in artikel 10, § 3, van het 

tariefbesluit, wordt er in artikel 27, tweede lid, een uitzondering gemaakt voor het 

exploitatiejaar 2002, waarbij een termijn van 60 kalenderdagen wordt vooropgesteld.  
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BESCHRIJVING VAN HET TARIEFVOORSTEL VAN 
de NV FLUXYS VAN 24 JUNI 2002 
 
 
13. De tarieven zoals vermeld in de aanvraag van de NV FLUXYS tot goedkeuring 

betreffen alleen gereglementeerde tarieven voor bepaalde basisdiensten en complementaire 

diensten die betrekking hebben op de overbrenging naar de nationale markt, de opslag  en 

de terminalling.  Deze tarieven zijn opgesteld exclusief belasting over de toegevoegde 

waarde (BTW) en exclusief bijdragen aan de CREG. Ze worden niet geïndexeerd; nochtans, 

zoals voorzien in het tariefbesluit, zijn ze onderworpen aan een jaarlijkse herziening,. 

 

De tarieven voor transit en de tarieven voor de supplementaire diensten maken geen deel uit 

van het voorstel. 

 

 

1. Overbrenging naar de nationale markt 
 
14. De tarieven opgenomen in de aanvraag tot goedkeuring zijn gebaseerd op een 

systeem van overbrenging van punt-naar-punt waarbinnen de gebruiker van het net een 

hoeveelheid onderschrijft uitgedrukt in m³(n)/u op een route (tussen een ingangspunt en een 

afnamepunt) waarbij hij specifieert of het gaat om een vaste of onderbreekbare capaciteit. 

 

 Het tarief voor capaciteit op hoge druk (HD) is van toepassing als de route enkel de 

hoofdvervoersleidingen van het net gebruikt (maximale toegelaten druk voor de 

dienst >= 65 bar) 

 De tarieven voor capaciteit op hoge en middendruk (MD) zijn van toepassing als de 

route gebruik maakt van het hoofdvervoersleidingennet en het secundair 

vervoersleidingennet (maximale toegelaten druk voor de dienst < 65 bar) 

 

15. Deze tarieven bedragen :   
 
Vaste HD-capaciteit      33,5 €/(m³(n)/u/jaar 
Vaste MD-capaciteit      11,7 €/(m³(n)/u/jaar 
 
 
Onderbreekbare HD-capaciteit    20,1 €/(m³(n)/u/jaar 
Onderbreekbare MD-capaciteit    7,0 €/(m³(n)/u/jaar 

 

Bovendien, bevat het tarief een commodity element dat bedraagt : 
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Commodity term 0,2 % van de overgebrachte energie die dagelijks gewaardeerd wordt 
op basis van de publicaties van Heren voor de markt van Zeebrugge 

 
 
16. De onderbreekbare capaciteit beschikbaar per netgebruiker en per ingangspunt is 

15% van de totale onderschrijvingen voor de vaste en onderbreekbare capaciteit van deze 

gebruiker voor dit ingangspunt. 

 

17. De standaardduur van de contracten bedraagt één jaar.  Een langere duur kan 

evenwel aangevraagd worden door de netgebruiker.  Nochtans kan een netgebruiker die 

capaciteit wil onderschrijven buiten de periode van 1 januari tot 31 maart, vaste capaciteit 

onderschrijven tegen een maandelijks seizoensgebonden capaciteitstarief. 

 

18. Het maandelijks tarief voor de seizoensgebonden capaciteit is gelijk aan het jaarlijks 

tarief voor de vaste capaciteit gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met een coëfficiënt die 

van maand tot maand varieert volgens onderstaande tabel : 

 
Coëfficiënten 

Januari Februari Maart April Mei Juni 
NVT NVT NVT 100% 70% 55% 
Juli Augustus September Oktober November December 
40% 45% 60% 100% 140% 165% 

 
 
In geval de capaciteit overschreden wordt, zijn er sancties van toepassing die bedoeld zijn 

om de gebruikers er toe aan te zetten een capaciteitsniveau te onderschrijven dat hun 

behoeften dekt. 

 

19. Sancties worden toegepast om gebruikers er toe aan te zetten hun dagelijkse en uur- 
hoeveelheden zo precies mogelijk aan te duiden.  Een hernominatietarief van 50 EUR  is van 

toepassing als de gebruiker overgaat tot een hernominatie. 

 
20. De netgebruiker verbindt er zich toe om, op uurbasis, het evenwicht te waarborgen 

tussen de binnenkomende en uitgaande energiehoeveelheden op ieder van zijn routes. 

 

Om tegemoet te komen aan eventuele onevenwichten tussen de hoeveelheden 

binnenkomende en uitgaande energie, kan de gebruiker een beroep doen op de 

flexibiliteitsdiensten aangeboden door de vervoerder: rate flexibility (RF) en volume flexibility 

(VF).  De RF is een flexibiliteitsuurcapaciteit aan het afnamepunt.  De VF is het maximum 

niveau van cumul van uuronevenwichten per route en per gebruiker. 
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21. De capaciteitsdienst omvat voor elke netgebruiker, een basis flexibiliteitsdienst, die 

bedraagt : 

 
Basis-RF      10 % van de gereserveerde capaciteit 
Basis-VF      (5+5)uren x basis-RF 
 
Indien noodzakelijk, kan de netgebruiker complementaire flexibiliteitsdiensten 

onderschrijven, bovenop de basisflexibiliteit aan volgend tarief : 

 
Gereserveerde -RF     5,6 €/(m³(n)/u/jaar 
Gereserveerde –VF     2,5 €/(m³(n)/u/jaar 
 
De som van de basis-RF en van de complementaire onderschreven RF mag niet hoger zijn 

dan 15% van de onderschreven capaciteit per route. 

 

De VF hoeveelheid wordt toegekend per netgebruiker en per ingangspunt. Sancties worden 

toegepast bij het niet naleven van de regels met betrekking tot de flexibiliteit. Deze sancties 

worden maandelijks berekend in functie van de vastgestelde overtredingen. 

 

22. Het tarief voor het gebruik van een ontspanningsstation op het afnamepunt , t.t.z. een 

drukreduceerstation bestemd voor een bepaalde eindafnemer bedraagt : 

 
Dedicated  PRS     8,0 €/(m³(n)/u/jaar 
       (drukreductiestation op het afnamepunt) 
 
Het tarief voor de odorisatie van het gas is gebaseerd op het reëel geodoriseerd gasvolume 

en bedraagt : 

 
Odorisatie      0,075 €/ 100 m³(n) 

 

Het aansluitingstarief is van toepassing bij het tot stand brengen van nieuwe juridische en 

financiële banden tussen de vervoersonderneming en een eindafnemer van het net.  Het 

bedraagt forfaitair : 

 
Aansluiting      2.000 €/aansluiting 

 
Het jaarlijks tarief voor het gebruik van de totaliteit van de capaciteiten van de 

transformatoren in Loenhout en Lillo is forfaitair vastgesteld  op : 
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Transformatoren     5.500.000 €/jaar 
(transformatoren voor de omzetting van H-gas 
in L-gas) 

 
De tarieven voor de meetinstallaties bij de klanten, voor de opwarming van het gas specifiek 

voor sommige klanten, voor de specifieke studies en voor de informatiedienst voor de 

verwachte schommelingen van de gaskwaliteit, zijn nog niet in dit voorstel tot goedkeuring 

opgenomen aangezien op dit ogenblik de kosten en het gebruik die daarop betrekking 

hebben nog onvoldoende nauwkeurig geïdentificeerd kunnen worden. 

 

 

2. Opslag 
 
23. De vervoersonderneming beschikt momenteel over twee opslaginstallaties in werking 

in België: de opslag in watervoerende lagen te Loenhout en de LNG opslag van de Peak 

Shaving te Dudzele. 

 

De opslagcapaciteiten zijn bij voorrang gereserveerd voor de openbare distributie en hun niet 

in aanmerking komende klanten. 

 

De opslag te Loenhout 
 

24. Het tarief is gebaseerd op de definitie van een “standaard opslageenheid” die een 

opslagcapaciteit, een injectiecapaciteit, een basis-emissiecapaciteit en een emissiecapaciteit 

in piekperiode groepeert. 

 

De getarifeerde standaard opslageenheid groepeert dus : 

• een opslagcapaciteit van 1 miljoen m³ (n); 

• een injectiecapaciteit van 475 m³ (n); 

• een basis-emissiecapaciteit van 475 m³(n)/uur; 

• een emissiecapaciteit in piekperiode van 950 m³(n)/uur. 

 

De opslag in Loenhout beschikt over een totale opslagcapaciteit van 525 standaard  

eenheden, waarvan, per hypothese, 473 vaste standaard opslageenheden en 52 

onderbreekbare standaard opslageenheden.  Het onderbreekbaar gedeelte komt overeen 

met een deel van de operationele reserve noodzakelijk volgens de NV FLUXYS  om de 

integriteit van het net te bewaren in geval van een plots onevenwicht. 
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De tarieven voor een standaard opslageenheid bedragen : 

 
Vaste standaard opslageenheid     51.620 €/jaar 
Onderbreekbare standaard opslageenheid   30.972 €/jaar 
 
 
Om de gasconsumptie voor het laten functioneren van de opslag te dekken, neemt de 

vervoersonderneming bovendien gas af ten belope van 1,5 % van de door de gebruiker van 

de opslagdienst geïnjecteerde hoeveelheden. 

Het tarief voor de wijziging van de samenstelling van het binnenkomende gas is niet in dit 

voorstel tot goedkeuring opgenomen, aangezien op dit moment de kosten en het gebruik nog 

onvoldoende nauwkeurig kunnen geïdentificeerd worden. 

 
 
Peak shaving te Dudzele 

 

25. Voor het gebruik van de Peak Shaving van Dudzele wordt een forfaitair tarief 

aangerekend : 

 
Forfaitair tarief voor het gebruik van de installatie :   10.450.000 €/jaar 

 

Om haar gasconsumptie voor het laten functioneren van de Peak Shaving te dekken, neemt 

de vervoersonderneming bovendien gas af ten belope van 1,5 % van de 

emissiehoeveelheden van de gebruiker van de opslagdienst. 

 

De NV FLUXYS zal een ander tarief voorstellen voor 2003. 

 
 

3. Terminalling 
 
26. De terminalling-capaciteiten zijn prioritair gereserveerd voor de gebruikers die 

contracten op lange termijn afsluiten, voor zover zij zich ertoe verbinden de kosten van de 

terminalling-activiteiten te dekken. 

 

Het standaardgebruik van de terminal omvat de ontvangst van de LNG-tanker, het lossen 

van het LNG naar de basisopslag en de opslag van deze LNG vóór de emissie naar het net. 

 

Het tarief voor de ontvangst en het lossen van de LNG tanker bedraagt per lading : 
Ontvangst      168.600 €/lading 
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27. De opslagdienst bestaat uit twee elementen: de basisopslag en de flexibiliteitsopslag.  

De basisopslag is de bufferopslagcapaciteit waarover elke gebruiker beschikt gedurende een 

beperkte duur. Deze duur staat in functie van de geloste hoeveelheid en bedraagt 6 dagen 

voor een geloste hoeveelheid hoger dan of gelijk aan 800 GWh.  

Als de opslagduur die de terminalgebruiker nodig heeft langer is dan de basis-opslagduur, 

moet hij flexibiliteitsopslag reserveren om deze bijkomende duur te dekken, in 

overeenstemming met een capaciteit die minstens gelijk is aan het niveau van zijn voorraad 

aan het einde van de basisopslagduur. 

 

De tarieven voor de basis- en flexibiliteitsopslag bedragen : 

 
Basisopslag       30.130 €/dag 
Flexibiliteitsopslag             32 €/GWh/dag 
 
Om de emissie van zijn LNG te realiseren, moet de terminalgebruiker vaste en/of 

onderbreekbare emissiecapaciteiten reserveren. De tarieven voor de emissiecapaciteiten 

zijn: 

 
Vaste emissiecapaciteit     269 €/(GWh/dag)/dag 
Onderbreekbare emissiecapaciteit   161,4 €/(Gwh/dag)/dag 
 
De onderbreekbare emissiecapaciteit komt overeen met een deel van de operationele 

reserve nodig volgens de NV FLUXYS om de integriteit van het net te waarborgen in geval 

van een tijdelijk onevenwicht veroorzaakt door de gebruikers van het net.  Om haar 

gasconsumptie voor het laten functioneren van de terminalling te dekken neemt de 

vervoersonderneming bovendien gas af ten belope van 1,3 % van de effectieve 

emissiehoeveelheden. 
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ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL VAN 24 JUNI 
2002 
 
 
28. Overeenkomstig artikel 27 van het tariefbesluit diende de NV FLUXYS haar budget 

met tariefvoorstel voor het jaar 2002 in binnen de gestelde termijn, namelijk op maandag 24 

juni 2002. 

 

29. Na een eerste onderzoek van het ingediende dossier, stelde de CREG vast dat het 

onvolledig was en verzocht ze de NV FLUXYS het te vervolledigen zoals bepaald in artikel 

10, §2, van het tariefbesluit. Om iedere toekomstige discussie uit te sluiten, wijst de CREG 

erop dat artikel 15/16, §1, van de gaswet bepaalt dat de CREG bij de uitvoering van de taken 

die haar worden opgelegd, van de aardgasondernemingen die actief zijn op de Belgische 

markt alle nodige inlichtingen kan vorderen. De CREG wenst ook te preciseren dat haar taak 

van goedkeuring niet kan overgedragen worden en dat deze taak slechts geldig volbracht 

kan worden indien de CREG een voorafgaande controle kon uitoefenen. 

 

1. Budget met tariefvoorstel 
 

30. Zesendertig vragen om aanvullende inlichtingen en drie bondige commentaren 

werden de NV FLUXYS op 8 juli 2002 overgemaakt. Deze zesendertig vragen kregen 

uiteenlopende antwoorden. Naar aanleiding van deze antwoorden verzocht de CREG de NV 

FLUXYS op 1 augustus 2002 de op 8 juli gestelde vragen op een nog bevredigender manier 

te beantwoorden. 

 

Hierna volgt een samenvatting van de 36 gestelde vragen en van de beoordeling die de 

CREG maakte van de antwoorden verstrekt door de NV FLUXYS. 
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Vraag 1 : totaal budget en doorvoer 

 

31. De CREG had het totaal budget van de NV FLUXYS gevraagd, meer bepaald om het 

niet aanwezig zijn van kruissubsidies na te gaan.  De CREG had eveneens gevraagd dat de 

NV FLUXYS de toewijzing van kosten met betrekking tot het vervoer van grens tot grens zou 

overmaken, evenals de indicatieve tarieven die dienen als referentie voor de onderhandelde 

prijzen.  In haar antwoord van 23 juli 2002 deelde de NV FLUXYS bepaalde inlichtingen mee 

en, in een afzonderlijk document (de verklarende nota over de doorvoeractiviteit), de globale 

exploitatiekosten en afschrijvingen (OPEX) en de financiële lasten voor drie 

doorvoerleidingen (VTN/RTR, Troll-Finpipe en de ‘dorsales’ van GDF), onder andere om de 

afwezigheid van kruissubsidies te kunnen nagaan, zoals de NV FLUXYS op 20 augustus 

2002 schreef. Voor deze drie leidingen ontbrak echter de verdeling volgens de basisdiensten 

bepaald door artikel 3 van het koninklijk besluit inzake de tarieven. Ook de inlichtingen 

omtrent de Segeo-leiding ontbraken, evenals indicatieve prijzen voor de doorvoer die zullen 

moeten gepubliceerd worden. 

 

In haar brief van 20 augustus 2002 verstrekte de NV FLUXYS, ondanks het aandringen van 

de CREG, deze inlichtingen niet. Daarentegen bezorgde ze wel een algemene 

prognosetabel voor het jaar 2002. De CREG is hiermee gedeeltelijk tevreden in de mate dat 

ze nu over het globale budget beschikt.  Maar de CREG bekwam niet de nodige inlichtingen 

om de afwezigheid van kruissubsidies op het vlak van de exploitatiekosten te kunnen 

nagaan. Wat de overige mogelijke kruissubsidies betreft, vraagt de CREG zich af in hoeverre 

de geringe marge op de doorvoer geen kruissubsidie vormt. De CREG ontving evenmin enig 

voorstel van indicatieve tarieven voor de doorvoer. Nochtans staat de gaswet geen enkele 

afwijking toe waardoor een tarief van een vervoersonderneming niet zou moeten voorgelegd 

worden aan de CREG. De NV FLUXYS (en elke andere vervoersonderneming) beschikt dus 

over geen enkel tarief, goedgekeurd door de CREG, om te gebruiken bij onderhandelingen 

over eventuele contracten voor de doorvoer van grens tot grens in België. 

 

Vraag 2 : flexibiliteitsdienst verbonden aan de overbrenging in het vervoersnet 

 

32. De CREG had gesignaleerd dat het tariefbesluit een flexibiliteitsdienst verbonden aan 

de overbrenging in het vervoersnet (Belgische markt en doorvoer) voorziet, terwijl het 

tariefvoorstel het aanbieden van dergelijke dienst enkel voorziet voor de Belgische markt.  In 

haar antwoord van 23 juli 2002 bevestigt de NV FLUXYS dat ze het tariefbesluit niet naar de 

letter gevolgd heeft en wijst ze erop dat de begunstigden van deze dienst de afnemers van 

de Belgische markt zijn, terwijl de meeste kosten in de doorvoeractiviteit zitten. In haar brief 

 17/76



van 20 augustus 2002 bevestigt de NV FLUXYS dat de opbrengsten van de verkoop van 

flexibiliteit geenszins overgeboekt worden ten voordele van de doorvoeractiviteit. De CREG 

zal dit vraagstuk later onderzoeken, rekening houdend met de bepalingen van de wet en met 

de internationale praktijken op dit gebied. 

 

Vraag 3 : vraag om inlichtingen betreffende de revaluatie van de installaties van de LNG-

terminal 

 

33. De CREG wenste te beschikken over alle noodzakelijke inlichtingen (contracten, 

overeenkomsten, …).  Ze heeft ook gevraagd een bewijs te leveren van de rechtmatigheid 

van het overgaan van de NV FLUXYS tot een revaluatie.  De NV FLUXYS heeft geantwoord 

dat zij momenteel eigenaar is van de LNG terminal en dat zij voorziet over te gaan tot het 

onderbrengen van de terminalling activiteit bij haar filiaal NMTM.  Verder heeft de NV 

FLUXYS vooropgesteld om een revaluatie te laten uitvoeren na het indienen van haar 

verzoek tot goedkeuring van de tarieven, maar met terugwerkende kracht om het peil van 

haar tariefvoorstel te rechtvaardigen. 

 

Vraag 4 : verzoek om opheldering over de respectieve rol van de NV FLUXYS en van de NV 

DISTRIGAS op het gebied van de doorvoer 

 

34. De NV FLUXYS paste ervoor om op de vraag te antwoorden of er ondernemingen 

zijn die over een feitelijk monopolie beschikken (commercialisering, …) en, indien ja, 

dewelke en welke rechtvaardigingen er daarvoor zijn. Bijgevolg heeft de CREG niet kunnen 

nagaan of de tarieven al dan niet discriminerend zijn voor de in aanmerking komende 

afnemers en of ze de overige wettelijke verplichtingen naleven. 

 

Vraag 5 : splitsing en brief verstuurd naar de Staatssecretaris 

 

35. In het kader van de opdracht in verband met de splitsing van de NV DISTRIGAS 

toevertrouwd door de federale Regering aan de CREG, heeft de CREG op 17 december 

2001 een schrijven gericht aan de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, 

waarin de CREG bepaalde elementen opsomde die volgens haar nader onderzoek 

behoefden, opdat de objectieven van de federale Regering zouden bereikt worden.  

Aangezien zij geen antwoord heeft ontvangen, heeft de CREG slechts acte kunnen nemen 

van de splitsing.  Maar de CREG heeft er ook op gewezen dat zowel de waarde van de 

activa als van de passiva van de NV FLUXYS niet mochten beschouwd worden als zijnde 

aanvaard, voor wat betreft de domeinen waarvoor de CREG bevoegd is (billijke vergoeding 
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van geïnvesteerd kapitaal, afwezigheid van kruissubsidies, …).  De CREG heeft ook kopij 

gevraagd van de briefwisseling tussen de Staatssecretaris en de NV FLUXYS betreffende de 

splitsing en heeft gevraagd waaruit de distributieactiviteiten van de NV DISTRIGAS 

bestonden. Na een eerste onvolledig antwoord bevestigde de NV FLUXYS dat de activiteiten 

van de NV DISTRIGAS wel degelijk distributieactiviteiten zijn. Dit stelt een wettelijk 

probleem. Er lijkt immers, in de huidige formulering van de gaswet, geen verschil te zijn 

tussen distributiebedrijven en leveringsbedrijven. De CREG zal dit probleem later 

onderzoeken. 

 

Verder is een studie aan de gang over de waarde van de activa van de NV’s FLUXYS en 

DISTRIGAS.  

 

Wat het beheer van de ongevallenrisico’s betreft, had de CREG ook de vraag gesteld bij wie 

de NV FLUXYS verzekerd is. Deze vraag werd niet beantwoord. Naar aanleiding van een 

algemene brief verzonden door de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, 

zal de CREG tevens nagaan in hoeverre de wet van 24 december 1993 en het koninklijk 

besluit van 10 januari 1996 op dit vlak worden nageleefd. 

 

Vraag 6 : tariefstructuur (verhouding vast deel/evenredig deel) 

 

36. De CREG heeft gesignaleerd dat artikel 6 van het tariefbesluit stipuleert dat “de 

verhouding tussen het deel (van de tarieven) verbonden aan het verbruik en het deel 

verbonden aan het onderschrijven bepaald wordt door een beleid gebaseerd op het zoeken 

naar de grootst mogelijke efficiëntie”.  Zij heeft er ook aan herinnerd dat artikel 6 het heeft 

over een redelijke verhouding, die moet voorgelegd worden aan de CREG.  In haar brief van 

20 augustus 2002 deelt de NV FLUXYS mee dat, naast de vergoeding van het 

geïnvesteerde kapitaal en de afschrijvingen die van nature uit vaste lasten zijn, “de 

exploitatielasten (behalve energie) ook voor 100% beschouwd worden als vaste lasten”. Men 

kan zich dus afvragen welke tariefsignalen men moet kiezen om aan de wettelijke 

voorschriften van artikel 6 van het tariefbesluit te voldoen, en het streven naar de grootst 

mogelijke efficiëntie te verzekeren, door een strategie van optimalisatie op middellange 

termijn van kosten en door het net verleende diensten aan te nemen.  De NV FLUXYS heeft 

geen rekening gehouden met deze doelstelling bij de verdeling van de kosten voorzien in het 

analytisch boekhoudplan. Alle kosten worden immers beschouwd als zijnde vaste kosten.  

Uiteraard, indien de NV FLUXYS van mening is dat ze enkel vaste kosten heeft en haar 

verantwoordelijken als professionelen het meest aangewezen zijn om te weten wat nodig is, 
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zal de CREG deze beweringen niet a priori in twijfel trekken. Maar zij zal ze toch natrekken 

alvorens de volgende tariefvoorstellen goed te keuren. 

 

De CREG vraagt zich ook af waarom de NV FLUXYS de “100% vaste kosten’ verdeeld heeft 

in functie van onderschrijvingen per uur.  Overigens noteert de CREG dat deze vaste kosten 

werden aangekondigd met een toename van ongeveer 10 miljoen euro voor 2003 in 

vergelijking met wat werd vermeld voor 2002.  Zij zal hier desgevallend op terug komen 

tijdens de behandeling van het tariefvoorstel 2003. 

 

Vraag 7 : waarom moeten de tarieven in de lijn liggen van een voortzetting van het verleden? 

 

37. De NV FLUXYS had als principe opgeworpen dat “de tarieven in de lijn van een 

voortzetting van het verleden moesten liggen”.  De CREG heeft de NV FLUXYS ondervraagd 

op dit punt, dat niet in de gaswet staat.  In haar eerste antwoord van 23 juli 2002 verwarde 

de NV FLUXYS voortzetting van het verleden en tariefbeleid voor de toekomst. 

 

De NV FLUXYS vroeg zich af wat de CREG bedoelde met de commentaar na haar vraag  : 

«De CREG is niet gekant tegen een wezenlijke daling van de tarieven indien dit in het 

voordeel van alle afnemers gebeurt en tevens een billijke vergoeding in stand houdt». Om 

nog duidelijker te zijn dan in de brief van 1 augustus 2002 : indien de vervoersonderneming 

in het verleden een onterechte rente inde of indien zij nu minder hoge kosten heeft dan in het 

verleden zal, of dat nu al dan niet een breuk met het verleden vormt, het tariefniveau dienen 

aangepast te worden. 

 

In haar antwoord van 20 augustus 2002 schrijft de NV FLUXYS dat het tariefbesluit door het 

voorschrijven van jaarlijkse herzieningen een negatieve invloed heeft op de « voorzienbare 

en stabiele » parameter en op het kostenpeil. 

 

Vraag 8 : Het tariefvoorstel stemt volgens de NV FLUXYS overeen met « een lastenpeil dat, 

zelfs al worden die lasten wellicht niet allemaal gemaakt in 2002, overeenstemt met het 

normale lastenpeil van de vervoersonderneming»  

 

38. De CREG heeft de gewenste verduidelijkingen niet bekomen en kan dus niet nagaan 

hoe groot de lastenoverdracht is in het tariefvoorstel voor 2002 wat betreft overbrenging en 

opslag. 
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Vraag 10 : uiteenlopende vragen aangaande de verantwoording van de revaluaties 

uitgevoerd door de NV FLUXYS voor al haar activa (vraag naar het bezorgen van 

berekeningen, uitleg over de gehanteerde methodologie voor gemeenschappelijke leidingen 

van doorvoer en overbrenging bestemd voor de Belgische markt) 

 

39. In plaats van de gegevens te bezorgen die het mogelijk gemaakt zouden hebben de 

gegrondheid te beoordelen van de zogenaamd billijke winstmarge, heeft de NV FLUXYS 

voorgesteld om de bedoelde studies over te maken aan de expert die aangesteld moest 

worden voor de bepaling van de waarde van de activa van de NV FLUXYS na het 

neerleggen van de offertes, voorzien voor 14 augustus 2002.  De NV FLUXYS heeft niet 

geantwoord op de vraag naar de gemeenschappelijke leidingen. 

 

Vraag 11 : zelfde vraag als vraag 10 voor het specifieke geval van de LNG-terminal (vraag 

naar het bezorgen van berekeningen, vraag naar wettelijke basissen) 

 

40. De NV FLUXYS wil een revaluatie met terugwerkende kracht uitvoeren (zie ook vraag 

3). Zonder een voorbarig oordeel te willen vellen over de gegrondheid van het gevraagde 

tariefpeil, werd toch akte genomen van de onwil van de NV FLUXYS om de gevraagde 

inlichtingen binnen de gestelde termijn mee te delen. 

 

Tijdens verschillende gesprekken werd de rol van de CREG door de NV FLUXYS in twijfel 

getrokken door te beweren dat de goedkeurende en de controlerende rol twee volledig 

gescheiden opdrachten zijn. Om die reden en op basis van bepaalde geschriften, waaronder 

de antwoorden op vragen 10 en 13 (weigering om de CREG de gevraagde inlichtingen te 

verstrekken en het totaal uit zijn verband gerukt citeren van een zin van de CREG, “zijn 

bevoegdheid beperkt zich tot het goedkeuren van de tarieven die haar jaarlijks worden 

voorgelegd”), heeft de CREG daarop gezinspeeld toen ze erop wees dat goedkeuring pas 

kon gegeven worden na controle. In haar antwoord repliceerde de NV FLUXYS met 

algemene beschouwingen zonder evenwel te verduidelijken of deze controle al dan niet 

vooraf kon gebeuren. Rekening houdend met diverse gesprekken die reeds gevoerd werden 

over dit onderwerp, is het goed er even aan te herinneren dat een eerste controle plaats 

heeft vóór de eventuele goedkeuring van het tariefvoorstel. Nadien volgen er ook follow-

upcontroles in de loop van het jaar. Deze laatste hebben niet enkel tot doel de gegrondheid 

van de prognoses van het jaar ervoor na te gaan, wat de CREG toelaat eveneens een 

controle a posteriori van het goedgekeurde tariefvoorstel uit te voeren, maar ook om de 

prognoses voor het komende jaar scherper te stellen en zodoende het proces van 

goedkeuring van de tarieven door de CREG te versnellen. 
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Vraag 12 : verantwoording van het bedrijfskapitaal 

 

41. In haar eerste antwoord van 23 juli 2002 geeft de NV FLUXYS aan dat ze dit bedrag 

heeft geraamd. 

 

Op 1 augustus 2002 ging de CREG ervan uit dat het antwoord niet gegeven was en vroeg ze 

om de balansgegevens waarop de raming van het bedrijfskapitaal steunde. Op 20 augustus 

2002 antwoordde de NV FLUXYS dat de gegevens als basis voor een antwoord zich 

bevonden op bladzijde 196 van de bijlage bij de aanvraag tot goedkeuring. Op basis van 

deze gegevens bekomt de CREG een andere waarde. 

 

De CREG stelt vast dat er dus een afwijking is. 

 

In haar schrijven van 23 september 2002 heeft de NV FLUXYS de CREG op de hoogte 

gesteld van haar beslissing geen rekening te houden met het bedrijfskapitaal.  Bijgevolg 

heeft ze op die 23ste september 2002 een nieuw aangepast tariefvoorstel overgemaakt. 

 

Vraag 13 : verantwoording van de berekeningen van de WACC en van de bèta 

 

42. In haar antwoord van 23 juli 2002 wijst de NV FLUXYS erop dat de waarde voor de 

WACC-ratio vóór belastingen “afkomstig is uit de richtlijnen betreffende de 

elektriciteitssector” en dat dit percentage een minimumpercentage is. Deze richtlijnen 

verschaffen enkel een methode en geen resultaat. Geen enkel antwoord werd gegeven voor 

de gebruikte gegevens en in het bijzonder voor de bèta, noch op 24 juni 2002, noch in het 

nieuwe antwoord van 20 juli 2002.  

 

Vraag 14 : monopolie voor het vervoer 

 

43. Om de risicolast (β factor) die de eindafnemers via de tarieven moeten dragen te 

verlichten en het vraagstuk van de rechtstreekse lijnen te vermijden heeft de CREG de NV 

FLUXYS gevraagd of ze bereid zou zijn een monopolie voor het vervoer te aanvaarden 

indien het voorstel daartoe zou gedaan worden door de wet, eventueel na een suggestie van 

de CREG, in het kader van de ontwerpen van nieuwe Europese richtlijnen.  Dit zou effectief 

toelaten om de prijzen op het vervoersnet van de NV FLUXYS rechtstreeks te verminderen. 
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De NV FLUXYS antwoordde dat deze vraag niet in het kader van de goedkeuringsprocedure 

scheen te passen en dat dit onder de bevoegdheid van de wetgevende macht viel. Op 1 

augustus 2002 nam de CREG akte van dit antwoord. 

 

Vraag 15 : gebruikte concepten van « beheerskosten » en « CO/MRM »  

 

44. De NV FLUXYS heeft op 23 juli 2002 uitgelegd dat de “beheerskosten” projecten 

gekoppeld aan kostencentra zijn en dat de projecten “CO/MRM” projecten zijn gekoppeld 

aan specifieke kostencentra, voor de opvolging van de onkosten “rollend materieel”.  Dit 

antwoord volstaat momenteel voor de CREG. 

 

Vraag 16 : ontbrekende kostenaanduidingen 

 

45. Voor sommige activiteiten waarvoor de NV FLUXYS in de plaats van de kosten een 

streepje gezet had (of soms helemaal niets), had de CREG voorgesteld deze tekens te 

vervangen door een vermelding zoals « raming aan de gang ». De CREG wees er bij die 

gelegenheid op dat, indien er geen kosten waren, er ook geen prijs aan de afnemers kon 

voor gevraagd worden.  

 

Bij gebrek aan prognoses, meldde de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 2002 dat al 

deze activiteiten zouden inbegrepen worden in tarieven van belangrijker diensten. De CREG 

interpreteert het antwoord van de NV FLUXYS (« marginaal karakter ») als zouden de 

desbetreffende diensten geen tariefverhoging  meebrengen. 

 

Vraag 17 : vraag over de postzegelaanpak van de NV FLUXYS. De CREG hield eraan 

correct geciteerd te worden (knoopsysteem) 

 

46. In haar aanvraag tot goedkeuring heeft de NV FLUXYS het (op bladzijde 81) over een 

studie die zij maakte over de postzegelaanpak.  De CREG wenste te beschikken over deze 

studie, die zou aantonen dat er zonder perequatiefonds “financieel desastreuze gevolgen 

voor FLUXYS” zouden zijn.  Ter herinnering, de CREG signaleerde in haar brief van 8 juli 

2002 dat zij herhaaldelijk heeft uitgelegd dat het model dat aangereikt en verkozen wordt 

door de CREG een knoopsysteem is.  Zij vroeg dat de NV FLUXYS bij het citeren van de 

CREG zou verwijzen naar dit systeem dat fundamenteel andere implicaties heeft, meer 

bepaald met het oog op het vraagstuk van de directe leidingen.  In haar antwoord van 23 juli 

2002 verwees de NV FLUXYS enkel naar een tabel van de goedkeuringsaanvraag, zonder 

bijkomende verklaringen te geven.  
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Vraag 18 : vraag in verband met het feit dat de NV FLUXYS slechts een zeker aantal 

basisdiensten aanbood en vraag met betrekking tot de voorstellen inzake de 

flexibiliteitskamer 

 

47. De NV FLUXYS wees er op dat de kosten van de geïntegreerde werking, van de 

hoofdleidingen en de basisflexibiliteit bijeengebracht zijn in het tarief voor de hoge druk-

capaciteit.   

 

Overigens meldde de NV FLUXYS dat er bepaalde activiteiten “lopende  zijn met het team 

van de directie voor de technische werking van de gasmarkt van de CREG” in verband met 

bepaalde activiteiten van de flexibiliteitskamer. Ze meldde niets in het bijzonder wat de 

problematiek van het « arme » gas betreft.  Een doorgedreven studie betreffende de 

concurrentie in dit marktsegment is in de maak.  Deze studie, gestuurd door de directie voor 

de technische werking van de gasmarkt, wordt gerealiseerd door de NV FLUXYS met hulp 

van consultants. 

 

Wat de geïntegreerde werking aangaat, wijst de CREG de NV FLUXYS erop dat, alvorens 

prestaties te factureren aan de vennootschap waarin ze de installaties van de LNG-terminal 

wil inbrengen, ze haar tarieven zal moeten laten goedkeuren en bewijzen dat er geen sprake 

is van kruissubsidies. 

 

Vraag 19 : seizoensgebonden tarief over negen maanden 

 

48. Het seizoensgebonden tarief op bladzijde 88 van de aanvraag tot goedkeuring is 

slechts negen maanden op twaalf van toepassingDe NV FLUXYS heeft geantwoord met 

verwijzing naar bladzijde 109 van dezelfde aanvraag, en door te stellen dat, volgens haar 

eigen interpretatie, artikel 7 van het tariefbesluit wel degelijk toelaat negen maanden op 

twaalf seizoensgebonden tarieven toe te passen. Het antwoord bevredigt de CREG niet, 

vooral wat de gebruikelijke praktijken in andere landen en in de elektriciteitssector, met 

inbegrip van België, (twaalf maanden) aangaat. Later werd door de NV FLUXYS beloofd dat 

dit probleem zou onderzocht worden. 

 

Vraag 20 : waarden van diverse bedragen en coëfficiënten 

 

49. De CREG heeft gevraagd alle onderliggende hypotheses en alle berekeningen die 

toelaten een aantal waarden en coëfficiënten te bekomen (punten 7.1.1 tot en met 7.2.3 van 

de aanvraag tot goedkeuring) te detailleren.  In haar antwoord van 23 juli 2002 verstrekt de 
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NV FLUXYS inlichtingen waarmee sommige van de gestelde vragen kunnen beantwoord 

worden. Geen of slechts een gedeeltelijk antwoord wordt verstrekt op de punten a), c), e), f), 

i), j) en l). 

 

In haar antwoord van 20 augustus 2002 geeft de NV FLUXYS een bevredigend antwoord op 

voornoemde punten in zoverre dat een verantwoording van de bedragen en coëfficiënten 

wordt gegeven. 

 

Vraag 20 b) : seizoensgebonden capaciteit 

 

50. De CREG heeft gevraagd de coëfficiënten vermeld in tabel 29 (bladzijde 88 van de 

aanvraag) betreffende de seizoensgebonden capaciteit toe te lichten.  In haar antwoord van 

23 juli 2002 verstrekt de NV FLUXYS inlichtingen waarmee men niet te weten kan komen of 

er een totaal volume over een periode van negen maanden of van twaalf maanden 

beschouwd wordt en of het mogelijk is over gegevens in verband met de maanden januari, 

februari en maart te beschikken.  De CREG heeft in haar schrijven van 1 augustus 2002 

herhaald dat zij wenste te beschikken over meer details over de berekening van coëfficiënten 

en het tarief van de seizoenscapaciteit. 

 

In haar antwoord van 20 augustus 2002 geeft de NV FLUXYS het volgende  antwoord: “De 

hypotheses van de berekeningen gaan uit van een volume gedurende 12 maanden.  De 

resultaten voor de maanden januari, februari en maart werden uitgesloten, omdat de 

gevolgde methode niet bruikbaar is voor de piekperiode.  FLUXYS is (…) bereid alternatieve 

oplossingen te bespreken met de CREG.”  De CREG zal de hypotheses van FLUXYS 

analyseren en haar haar standpunt terzake meedelen.  

 

Vraag 21 : operationele reserve - veiligheidsuitbalancering 

 

51. In algemene termen heeft de CREG gevraagd aan de vervoersonderneming om de 

hypotheses en berekeningen, die toelaten tot de bepaling van de operationele noden voor 

het beheer van haar systeem en de uitbalancering van haar netwerk te komen, in detail weer 

te geven. In haar antwoord van 23 juli 2002 meldt de NV FLUXYS dat ze zich ter beschikking 

van de CREG houdt om de hypotheses uit de diepen waarop de bepaling van de 

operationele behoeften stoelt. Laatstgenoemde zal niet nalaten hieraan later gevolg te 

geven. 
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Vraag 22 : opslagtarieven 

 

52. De CREG doet opmerken dat de tarieven voorgesteld voor de opslag (Loenhout, 

Peak Shaving) (bladzijde 98), zoals bepaald door het tariefbesluit en in tegenstelling tot de 

gegevens voor de diensten met betrekking tot terminalling, geen details geven voor de 

basisactiviteiten en –diensten, zijnde de injectie van gas, opslag en emissie. In haar 

antwoord van 23 juli 2002 verantwoordt de NV FLUXYS het groeperen van de diensten voor 

de opslag van Loenhout. De CREG aanvaardt voorlopig dit principe voor het tariefvoorstel 

2002 in haar brief van 1 augustus 2002, ongeacht de goedkeuring van de gedragscode en 

de werkingsregels voor wat betreft de opslag, en vraagt om over de tussentijdse gegevens 

(niet gegroepeerde en gedifferentieerde tarieven voor Loenhout en Peak Shaving) te mogen 

beschikken. Ten slotte deelt de NV FLUXYS  haar voornemen mee om in haar verzoek tot 

goedkeuring van de tarieven voor 2003 een gedetailleerder tarief voor het gebruik van de 

Peak Shaving van Dudzele voor te stellen.   

 

In haar antwoord van 20 augustus 2002 deelt de NV FLUXYS de gedifferentieerde 

tussentijdse gegevens  voor Loenhout en de Peak Shaving mee. 

 

Vraag 23 : tariefvergelijkingen 

 

53. In punt 7.3 (bladzijde 123 van de aanvraag tot goedkeuring) met betrekking tot de 

competitiviteit van tarieven wordt melding gemaakt van vergelijkingen van de tarieven voor 

overbrenging, opslag en terminalling met deze van Europese gasoperatoren.  De CREG 

heeft gevraagd de methodologie van deze vergelijkingen over te maken, alsook de 

onderliggende hypotheses en de berekeningen die toelaten te komen tot de gepresenteerde 

resultaten. In haar antwoord van 23 juli 2002 bezorgt de NV FLUXYS deze inlichtingen. 

 

In haar brief van 1 augustus 2002 wijst de CREG de NV FLUXYS erop dat ze haar eigen 

internationale vergelijking zal maken van de in het tariefvoorstel van de NV FLUXYS 

vermelde tarieven voor het jaar 2002 en dat ze laatstgenoemde zeker zal aanspreken om de 

nodige inlichtingen te bekomen met het oog op deze vergelijking. 

 

Vragen 24, 25, 29, 30, 33 en 35 : de gevraagde inlichtingen betreffende de verdeelsleutels 

en de toewijzing van de kosten 

 

54. Algemeen genomen geven de verschillende tabellen in bijlage I van het document 

van 24 juni 2002 een overzicht van de kosten verbonden aan de kostencentra, de 
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verschillende verdeelsleutels en de toewijzing van de kosten aan de verschillende diensten 

van het tariefbesluit. Er is echter geen enkele gedetailleerde tabel beschikbaar. Deze 

beknopte voorstelling laat de CREG niet toe een grondige controle van de verdeelsleutels uit 

te voeren en de toewijzing van kosten, vastliggende activa en afschrijvingen, alsook wat elk 

kostencentrum inhoudt, in detail na te gaan. In haar antwoord van 23 juli 2002 stelt de NV 

FLUXYS de CREG voor om de tussentijdse boekhoudkundige gegevens ter beschikking van 

de CREG te houden op de maatschappelijke zetel van de vervoersonderneming. 

 

De CREG aanvaardt dit voorstel en zal niet nalaten de NV FLUXYS later in dit verband aan 

te spreken. Toch wil de CREG dat de NV FLUXYS in het raam van de volgende 

tariefvoorstellen een aantal inlichtingen en meer bepaald tussentijdse overzichtstabellen zou 

verstrekken. Ze vraagt tevens om aan elke tabel die de toewijzingspercentages aan de 

diensten en subdiensten vermeldt de nodige kolommen toe te voegen om de toepassing van 

de toepasbare verdeelsleutel in detail weer te geven. 

 

Vraag 26 : kostencentra 94BFY , 94CTD , 94INFRA, 94KXR  

 

55. Zoals gevraagd door de CREG, werden inlichtingen in verband met deze 

kostencentra door de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 2002 aan de CREG verstrekt. 

 

Vraag 27 : opsplitsing volgens verdeelsleutels van de kosten van de kostencentra over de 

verschillende diensten en subdiensten 

 

56. Zoals gevraagd door de CREG, werden inlichtingen in verband met deze 

kostencentra door de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 2002 aan de CREG verstrekt. 

 

Vraag 28 : kostencentra  94NPS, 94GGY , 94WKV   

 

57. Zoals gevraagd door de CREG, werden inlichtingen in verband met deze 

kostencentra door de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 2002 aan de CREG verstrekt. 

Vraag 31 : kostencentra 94 ZNK  en 94 YEN  

 

58. Zoals gevraagd door de CREG, heeft de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 

2002 de CREG bijkomende inlichtingen verstrekt over de kostencentra 94 YEN en ZNK , 

waarbij het antwoord over kostencentrum 94 ZNK onbevredigend is.  In haar antwoord van 

20 augustus 2002 geeft de NV FLUXYS een bevredigend antwoord op de vraag in verband 

met kostencentrum 94 ZNK. 
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Vraag 32 : verband tussen capaciteit en linepack  

 

59. Zoals gevraagd door de CREG, heeft de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 

2002 de CREG inlichtingen verstrekt over het verband tussen capaciteit en linepack. In het 

antwoord op deze vraag wordt echter verwezen naar twee bijlagen die niet meegeleverd 

werden.  In haar antwoord van 20 augustus 2002 bezorgt de NV FLUXYS deze twee 

bijlagen. 

 

Vraag 34 : verband overbrenging/doorvoer voor de samendrukinstallaties 

 

60. Zoals gevraagd door de CREG, heeft de NV FLUXYS in haar antwoord van 23 juli 

2002 de CREG de hypotheses en de berekeningen die als resultaat een verdeling geven van  

de overbrengingsinstallaties voor Weelde en voor Winksele bezorgd. 

 

Vraag 36 : (bijlage 2) : punten 1.1, 1.2 , 1.3, 1.8, 2.3, 3.10, 3.11, 7.1, 7.2 en 9. 

 

61. Bijlage II van de aanvraag tot goedkeuring, gewijd aan de inlichtingen die ter 

beschikking van de CREG moesten gesteld worden door de vervoersonderneming, moest 

gemotiveerd worden, overeenkomstig artikel 16, § 1, van het tariefbesluit.  De CREG heeft 

geoordeeld dat bepaalde gegevens niet of onvoldoende uitgewerkt verstrekt werden, meer 

bepaald met betrekking tot de hypotheses en de berekeningswijzen die hun bepaling 

toelieten, alsook voor wat betreft hun impact op het budget en op het tariefvoorstel 2002, en 

heeft bijkomende inlichtingen gevraagd.  De NV FLUXYS heeft de CREG op 23 juli en 20 

augustus 2002 enkele relevante gegevens bezorgd.  Toch werden alle gevraagde 

toelichtingen niet verstrekt. De CREG wijst er echter op dat ze op sommige van de 36 

voornoemde vragen een antwoord gekregen heeft via werkvergaderingen die ertoe leidden 

dat de NV FLUXYS op 6 september 2002 een vereenvoudigd model van rapport indiende, 

dat sommige van de gevraagde inlichtingen bevatte en dat hierna besproken wordt. 

 

 

2. Model van rapport 
 

62. In de loop van 2002 werd een voorlopig model aan de NV FLUXYS bezorgd, bij wijze 

van werkdocument. Op 22 augustus 2002 werd het model officieel overgemaakt aan de NV 

FLUXYS met de vermelding dat alle details met het oog op de volledige toepassing ervan 
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voor de volgende tariefjaren samen met de beslissing inzake het tariefvoorstel zouden 

medegedeeld worden. 

 

Ten einde rekening te houden met de moeilijkheden waarmee de NV FLUXYS tijdelijk te 

kampen had voor wat betreft het bezorgen van alle gevraagde inlichtingen, bezorgde de 

CREG haar op 30 augustus 2002 een vereenvoudigde versie van dit model van rapport,  die 

alle gegevens bevatte die op diverse plaatsen door de NV FLUXYS verstrekt waren en die 

aangaf wat aangevuld moest worden. Op basis van dit sterk vereenvoudigde model, dat 

echter het voordeel heeft een algemeen overzicht te geven, diende de NV FLUXYS een 

model van rapport in als bijlage bij haar brief die we op 6 september 2002 ontvingen.  

 

Dit type model is aanvaardbaar voor het tariefvoorstel van 2002 en dat van 2003.  Het bevat 

de nodige algemene gegevens om een zekere controle van de kosten toe te laten en stelt de 

CREG in staat het tariefvoorstel in zijn geheel na te kijken. 

 

De NV FLUXYS heeft op 23 september 2002 schriftelijk een model van rapport overgemaakt 

aan de CREG, dat aangepast werd in vergelijking met de documenten overgemaakt aan de 

CREG op 6 september 2002, en een bijkomende tabel, opgesteld aan de hand van deze 

tabellen, die volgens de NV FLUXYS het strikt verband tussen kosten en ontvangsten 

aantoont.  De documenten overgemaakt op 23 september 2002 worden omwille van hun 

vertrouwelijk karakter niet opgenomen in de voorliggende beslissing. 

 

 

63. De NV FLUXYS wordt echter verzocht met de volgende opmerkingen rekening te 

houden. 

 

a) Ze moet klaar en duidelijk op de eerste bladzijde vermelden dat het om een 

kostenraming gaat. Gezien het belang ervan voor een goed algemeen begrip van het 

goedkeuringsproces, zou de CREG graag willen dat de NV FLUXYS aandachtig de eerste 

zin van artikel 9, § 3, van het tariefbesluit zou herlezen, waarin sprake is van tarieven die de 

geraamde kosten dekken. Het gaat niet over het werken op basis van geëxtrapoleerde 

historische cijfers, maar wel degelijk over reële provisies.  Dus moeten de geraamde 

ontvangsten in principe hypothetisch gelijk zijn aan de geraamde kosten, en voor elke 

nieuwe dienst moet de NV FLUXYS een nieuwe kostenraming maken.  Deze opmerking 

heeft geen enkele andere bedoeling. 
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In vergelijking met het document overgemaakt op 6 september 2002, had de CREG graag 

gezien dat in het document overgemaakt op 23 september 2002 het verschil tussen de 

geraamde ontvangsten en het totaal van de kosten na overdracht, in de marge vóór 

belastingen en bijgevolg ook in het totaal, om de gelijkheid van kosten en ontvangsten te 

respecteren, opgenomen was geweest.  De CREG heeft vastgesteld dat de NV FLUXYS er 

eerder voor gekozen heeft de rij “geraamde ontvangsten” te schrappen. 

 

b) De verwachte ontvangsten  moeten volkomen gelijk zijn aan de verwachte kosten, 

tenzij er op initiatief van de NV FLUXYS of op vraag van de CREG een verschil zou zijn 

tussen het budget en het tariefvoorstel. Hier is er geen verschil en het totaalbedrag van de 

ontvangsten moet consequent in alle tabellen gelijk zijn aan het totaalbedrag van de kosten.  

 

De CREG vraagt aan de NV FLUXYS om in vergelijking met het document overgemaakt op 

23 september 2002: 

- in de tabel voor de activiteit opslag de ‘x2’ te schrappen; 

- het bedrag 2.088.986 (verhoogde flexibiliteit) te vervangen door 2.026.413 (2x 

1.013.206) voor de activiteit terminalling; 

- de bedragen vermeld voor de geïntegreerde werking ingebracht bij de activiteit 

terminalling LNG in de synthesetabel en in de detailtabel  in overeenstemming te 

brengen. 

 

c) De NV FLUXYS zou in de marge vóór belastingen de toewijzingen voor afschrijvingen 

moeten inlassen om dit bedrag te laten overeenstemmen met de EBITDA en in detail, 

behalve de afschrijvingen, de in het op 22 augustus 2002 overgemaakte rapporteringsmodel 

gevraagde inlichtingen betreffende de EBITDA te vermelden. 

 

d) De NV FLUXYS zou alle facturatie-units moeten controleren. Verschillende units 

hebben voor de basisopslag en de flexibiliteitopslag lijkt de eenvoud niet te bevorderen. 

Overigens is het feit dat men hier heeft gekozen voor energie-units veeleer dan voor 

volumetrische units niet homogeen met de andere diensten. De CREG vraagt aan de NV 

FLUXYS om dit probleem te onderzoeken tegen het voorstel voor 2003. 
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ANALYSE VAN DE TARIEVEN VOOR 
OVERBRENGING, OPSLAG EN LNG OPGENOMEN 
IN HET VOORSTEL 2002 VAN DE NV FLUXYS IN 
VERGELIJKING MET DE TARIEVEN VAN 
BUITENLANDSE OPERATOREN 
 
 
64. De CREG heeft haar eigen studie gemaakt ter evaluatie van de tarieven voor 

overbrenging, opslag en LNG van de NV FLUXYS in vergelijking met die van de meest 

representatieve operatoren van de buurlanden die beschikken over een gasmarkt met een 

vergelijkbare graad van maturiteit als in België.  

 

65. De door de CREG aangevatte tariefvergelijking voor overbrenging heeft twee 

doelstellingen, die elkaar aanvullen: 

 

- enerzijds de evaluatie en vergelijking van het algemeen peil van de tarieven van de 

NV FLUXYS ten opzichte van die van de andere operatoren : daarbij gaat het erom 

de globale opbrengst te bepalen die zou voortvloeien uit de toepassing van de 

tarieven van de NV FLUXYS en van de andere operatoren op de Belgische markt in 

haar geheel, waarvan de kenmerken (totaal verbruik, totale capaciteit waarop wordt 

ingeschreven, totale overbrengingsafstand, totale opslagcapaciteit, capaciteit van 

hervergassing,...) gekend zijn. Zo bepaalt men, per operator, een theoretisch 

inkomen, een omzet waarvan men het peil kan vergelijken met dat van de andere 

operatoren; 

 

- anderzijds de evaluatie en vergelijking van de prijs betaald door types van afnemers 

op basis van de toepassing van de tarieven van de NV FLUXYS en andere 

operatoren : omdat de eerste bewerking een aanduiding geeft van het algemeen 

tariefpeil, is het noodzakelijk de bekomen resultaten te verfijnen door na te gaan 

welke impact de toepassing van de tarieven op verschillende categorieën afnemers 

heeft (elektrische centrales, grote industriële afnemers, kleine industriële afnemers, 

openbare distributie). Omdat deze types van afnemers soms een zeer uiteenlopend 

verbruiksprofiel hebben, kan de toepassing van de tarieven tot al even uiteenlopende 

eindprijzen leiden. Het komt er dus op aan te onderzoeken of bepaalde categorieën 

afnemers niet bevoordeeld worden  ten opzichte van andere, door toepassing van 

bepaalde tariefformules. Deze tweede bewerking maakt het onder meer mogelijk de 

gevolgen van elk tarief voor de door de verbruikers betaalde prijzen vast te stellen en 
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na te gaan of sommige categorieën verbruikers geen tarifair voordeel genieten, ten 

nadele van andere. Ze is met name bijzonder interessant om de impact van de 

tarifaire perequatie van de tarieven (systeem in hetwelke bedragen worden 

opgenomen die functie zijn van gemiddelde parameters van het geheel van de 

betrokken afnemers, waaronder de gemiddelde afgelegde afstand, de factor van de 

gemiddelde gelijktijdigheid, enz.) in het voorstel van de NV FLUXYS voor 2002 na te 

gaan. 

 

1. Vergelijking van de overbrengingstarieven  
 
66. De beschouwde tarieven zijn, in het geval van de NV FLUXYS, de gereglementeerde 

tarieven die voorkomen in het tariefvoorstel 2002 dat op 24 juni 2002 werd ingediend bij de 

CREG en die desgevallend van kracht zullen worden, zodra deze laatste ze heeft 

goedgekeurd. De onderhandelde tarieven die door de NV FLUXYS worden toegepast sinds 

de Belgische markt werd opengesteld voor mededinging tot nu werden eveneens in 

beschouwing genomen, om het peil ervan na te gaan en een eventuele dalende of stijgende 

tendens vast te stellen. Het gaat om de overbrengingstarieven die van kracht werden op 10 

augustus 2000 en de overbrengingstarieven welke van kracht werden op 30 oktober 2001.   

 

67. Wat de buitenlandse operatoren betreft, werden de gevallen beschouwd van GAZ DE 

FRANCE TRANSPORT (GDF), RUHRGAS, WINGAS en GASTRANSPORTSERVICES 

(GASUNIE). De in aanmerking genomen tarieven zijn die welke van kracht waren op 1 juli 

2002.  De CREG heeft zich opzettelijk beperkt tot deze operatoren met de bedoeling de 

Belgische tarieven te vergelijken met de  tarieven van de buurlanden die een gasmarkt 

hebben met een vergelijkbare graad van maturiteit als die van België. Toch mag men niet uit 

het oog verliezen dat er onderlinge verschillen tussen deze operatoren bestaan, en dat die 

een invloed hebben op het tariefpeil. Die verschillen zijn bijvoorbeeld de lengte, de aard en 

de leeftijd van het net, de bevolkingsdichtheid, de eventueel door de overheid toegekende 

financieringsfaciliteiten voor de aanleg van dit net, de kosten van arbeidskrachten en 

materiaal, … 

 

68. Bij deze vergelijking gaat het dus om het naast elkaar plaatsen van de tarieven van 

de beschouwde operatoren, die in voornoemde periodes van kracht waren.  Er dient 

opgemerkt dat deze tarieven regelmatig herzien worden en, dat ze bij de buitenlandse 

operatoren, het voorwerp kunnen zijn van onderhandelingen met bepaalde gebruikers in 

neerwaartse zin. Deze gegevens worden, wat het merendeel van de buitenlandse 
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operatoren betreft, ten indicatieve titel verstrekt, aangezien ze zich situeren in het kader van 

een onderhandelde toegang tot de gasinfrastructuur. Er hadden eveneens rechtstreekse 

contacten met de betrokken operatoren plaats om bepaalde punten op te helderen en hun 

instemming met de vergelijking te bekomen. 

1.1 Vergelijking van de theoretische globale opbrengst voor de 
Belgische markt 
 

69. De vergelijking werd verwezenlijkt door, voor elke beschouwde operator, de globale 

opbrengst te berekenen die zou voortvloeien uit de toepassing van zijn tarieven op de 

Belgische markt.  Deze markt vertoont de volgende kenmerken :  

- totaal gasverbruik met betrekking tot de vaste capaciteiten; 

- totale vaste onderschreven capaciteit; 

- totaal aantal DPRS (ontspanningsstations op de leveringsaansluiting, gebouwd en 

bediend door de NV FLUXYS voor de eindontspanning bij sommige afnemers, voor 

het merendeel openbare distributiemaatschappijen en enkele industriëlen) ; 

- capaciteit gebruik makend van DPRS ; 

- volume geodoriseerd gas ; 

- totale afstand afgelegd op het net voor alle afnemers : … km per categorie van 

diameter ; 

- aantal ontspanningsstations in lijn ; 

- aantal afnamestations . 

 

De verschillende tarieven werden uitgedrukt in verhouding tot een kubieke meter aardgas  

met een calorisch vermogen hoger dan 41,868 MJ, wat ongeveer overeenkomt met het hoog 

calorisch vermogen van het rijke gas dat in België wordt vervoerd. 

 

De resultaten van de vergelijking moeten genuanceerd worden omwille van het feit dat 

sommige tariefelementen kunnen beïnvloed worden door lokale omstandigheden en dat 

sommige schattingen, ofschoon vrij objectief, zo gemaakt werden dat men over een 

gemeenschappelijke vergelijkingsbasis zou beschikken. Wat de « gratis » flexibiliteit betreft, 

die overeenstemt met 10% van de onderschreven capaciteit en die begrepen is in de 

basisoverbrengingstarieven van verscheidene operatoren, waaronder de NV FLUXYS, werd 

besloten ze niet in beschouwing te nemen in deze studie, wat ertoe kan aanzetten om 

sommige van onderstaande conclusies te nuanceren. 

 

Bijkomende inlichtingen over de gehanteerde methodologie zijn beschikbaar bij de CREG. 
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Evolutie van de tarieven van de NV FLUXYS sedert augustus 2000 
 

70. Om de tarieven van de NV FLUXYS onderling te vergelijken werd de opbrengst met 

DPRS en odorisering in beschouwing genomen, omdat deze twee factoren zowel deel 

uitmaken van de tarieven voor 2002 als van de eerder geldende tarieven.   
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Men stelt vast dat de overbrengingstarieven van de NV FLUXYS een constante daling 

vertonen, aangezien de tarieven die van kracht werden in augustus 2000 en op 30 oktober 

2001 respectievelijk 19 en 5% hoger lagen dan de tarieven in het tariefvoorstel 2002. 
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Vergelijking van de tarieven van de NV FLUXYS met die van de beschouwde 
operatoren 
 

71. Om de FLUXYS-tarieven van 2002 te vergelijken met de tarieven van de 

buitenlandse operatoren, wordt het tarief zonder DPRS en met odorisering in aanmerking 

genomen, omdat de buitenlandse operatoren in hun tarieven niet voorzien in de bouw noch 

de exploitatie van DPRS. De onderhandelde tarieven van de NV FLUXYS die hierna worden 

voorgesteld houden rekening met de inkomsten verbonden aan DPRS en zijn bijgevolg 

lichtjes overgewaardeerd. 

 

Vergelijking van de globale opbrengst (€)
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Bij het bekijken van bovenstaande grafiek stelt men vast dat de tarieven van GDF, WINGAS 

en RUHRGAS respectievelijk 14%, 8% en 5 % hoger liggen dan de FLUXYS-tarieven van 

2002.   

 

Daarentegen zijn de tarieven van GASUNIE, als men het scenario « gemiddelde opbrengst » 

(factor Dr = 0,7) in beschouwing neemt, ongeveer 16 % lager dan de FLUXYS-tarieven van 

2002.  Neemt men het scenario « hoge opbrengst » (Dr = 0,9) in beschouwing, dan liggen de 

tarieven van GASUNIE ongeveer 3 % lager dan de FLUXYS-tarieven van 2002 en neemt 

men het scenario « lage opbrengst » (Dr = 0,5), dan liggen de tarieven van GASUNIE 

ongeveer 28 % lager dan de FLUXYS-tarieven van 2002. 
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1.2 Vergelijking van de prijs betaald per type van afnemer 
 
72. De vergelijking gebeurde door, voor elke beschouwde operator en voor verschillende 

types van afnemers, de kosten voor de overbrenging van een kubieke meter aardgas met 

een calorisch vermogen hoger dan 41,868 MJ te berekenen, in euro. Voor de vergelijking 

werd een vast overbrengingscontract voor de duur van een jaar in beschouwing genomen en 

tarieven exclusief BTW, inflatie en indexaanpassing (behalve voor de onderhandelde 

tarieven van de NV FLUXYS die in augustus 2000 van kracht werden en die verwezen naar 

prijzen van januari 2000).  

 

Om de gereguleerde tarieven van de NV FLUXYS op een objectieve wijze te kunnen 

evalueren, was het noodzakelijk voor elk beschouwd type van afnemer de gemiddelde 

afstand te bepalen die aardgas op het  Belgisch vervoersnet tot aan zijn gebruikspunt aflegt 

(afgewogen in verhouding tot de gebruikte capaciteit) alsook de diameters van de stukken 

leidingen en hun respectieve lengte (eveneens afgewogen in verhouding tot de gebruikte 

capaciteit). Zo bepaalt men een gemiddelde afstand en stukken leidingen waarvoor het 

geperequateerde tarief overeenkomt met de « eerlijke prijs » betaald door de gebruiker. 

Vandaar dat, in verhouding tot de tarieven in functie van de afstand en/of de diameter, de 

door de gebruiker betaalde prijs waarop men het geperequateerde tarief toepast hoger zal 

zijn als de gebruiker zich op een kortere dan de gemiddelde afstand bevindt en lager als de 

gebruiker zich op een langere dan de gemiddelde afstand bevindt. 

 

73. Er werden zes types van afnemers in beschouwing genomen, met vrij 

representatieve verbruiksprofielen voor de grote categorieën Belgische in aanmerking 

komende verbruikers1, die door het vervoersnet van gas worden voorzien. Deze profielen 

werden, voor deze oefening, niet onderworpen aan een grondig onderzoek bij de 

gashandelbedrijven om hun representativiteit na te gaan. Worden achtereenvolgens 

beschouwd :  

 

- een zeer grote industriële afnemer die overeenkomt met een elektrische centrale met 

stoom en gasturbine (STEG) van 400 MW, met een jaarverbruik van 450.000.000 

m³(n) en een lastenfactor van 0,75 ; 

- een grote industriële afnemer met een jaarverbruik van 100.000.000 m³(n) en een 

lastenfactor van 0,91 ; 

                                                 
1 Volgens de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, gewijzigd door de wet van 16 juli 2001. 
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- een gemiddelde industriële afnemer, met een jaarverbruik van 10.000.000 m³(n) en 

een lastenfactor van 0,75 ; 

- een kleine industriële afnemer met een jaarverbruik van 5.000.000 m³(n), d.i. de 

huidige drempelwaarde om in België in aanmerking te komen, met een lastenfactor 

van 0,60 ; 

- een openbare distributiemaatschappij met een jaarverbruik van 600.000.000 m³(n), 

wat van dezelfde grootteorde is als het verbruik van een intercommunale die qua 

omvang tot het hogere gemiddelde van de Belgische intercommunales behoort. De 

lastenfactor bedraagt 0,30 ; 

- een gemiddelde afnemer van de NV FLUXYS: deze is een fictieve, theoretische 

afnemer, waarvan het verbruik overeenstemt met het gemiddelde van het verbruik 

aan de afnamepunten van de NV FLUXYS (hetzij ongeveer 34.000.000 m³ (n)/jaar, 

waarvan de lastenfactor overeenkomt met de gemiddelde lastenfactor van de 

Belgische afnemers van de NV FLUXYS voor de activiteit overbrenging in België 

(hetzij 0,37)). 

- Ter informatie wou de CREG in de vergelijking het geval opnemen van een kleine 

industriële afnemer die momenteel niet in aanmerking komt, ten einde de impact van 

de tarieven van de NV FLUXYS op deze categorie verbruikers te meten. Zijn verbruik 

bedraagt 2.000.000 m³(n) gas per jaar, met een lastenfactor die gelijk is aan die van 

de kleine industriële afnemer met een jaarverbruik van 5.000.000 m³(n). 

 

74. Voor al deze types van afnemers werden verscheidene afstanden in beschouwing 

genomen, zowel op het nationaal als op het regionaal net. Er werd eveneens rekening 

gehouden met een « geperequateerde » afstand, geschat op basis van inlichtingen verstrekt 

door de NV FLUXYS, die verondersteld wordt de gemiddelde representatieve afstand van 

het beschouwde type van afnemer op het Belgische LT-net (grootvervoersnet: diameter ≥ 

900 mm) en MT-net (gemiddeld vervoersnet: diameter < 900 mm) te benaderen. 

 

75. De overige hypothesen waarop de vergelijking zich baseert zijn de volgende : 

- een vast overbrengingscontract voor de duur van een jaar ; 

- in de gevallen waar het tarief afhankelijk is van de diameter, beschouwt men een 

leiding met een diameter van 900 mm voor het grootvervoersnet (LT) en van 500 mm 

voor het gemiddeld vervoersnet (MT) ;  

- tarieven exclusief BTW, inflatie en indexaanpassing (behalve voor de tarieven van de 

NV FLUXYS die op 10 augustus 2000 van kracht werden en waarvoor een 

indexaanpassing gebeurde). 
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Vergelijking van de prijs betaald door de gemiddelde afnemer 
 
76. De vergelijking van de prijzen die door de beschouwde operatoren worden 

aangerekend  aan de gemiddelde afnemer geeft resultaten die deze bekomen door een 

vergelijking van de globale inkomsten zeer sterk benaderen, zoniet eraan gelijk zijn. De in 

het vorige punt vermelde besluiten gelden dus eveneens in het geval van de gemiddelde 

afnemer. 

 
 
Vergelijking van de prijs betaald per type van afnemer 
 
77. Uit deze indicatieve vergelijking kunnen de volgende besluiten worden getrokken :  
 
 

- zeer grote industriële afnemer die overeenkomt met een elektrische centrale met 

stoom en gasturbine (STEG) van 400 MW, met een jaarverbruik van 450.000.000 

m³(n) en een lastenfactor van 0,75 :men stelt vast dat de tendens die wordt 

aangegeven in de besluiten voor de inkomsten en de gemiddelde afnemer eveneens 

geldt voor de « geperequateerde afstand ». Voor geringe afstanden ligt het FLUXYS-

tarief van 2002 gevoelig hoger dan dat van de andere operatoren. Dat is te verklaren 

door het feit dat het FLUXYS-tarief van 2002 een geperequateerd tarief is. Voor 

gemiddelde tot lange afstanden (vooral op het MT-net), stelt men vast dat het 

FLUXYS-tarief van 2002  lager ligt dan de andere, behalve dat van GASUNIE ; 

Zeer grote industriële afnemers van het type STEG-centrale, 450 Mm³/jaar, lastenfactor: 0,75
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- grote industriële afnemer met een jaarverbruik van 100.000.000 m³(n) en een 

lastenfactor van 0,91 : men stelt vast dat de tendens die wordt aangegeven in de 

besluiten voor de inkomsten en de gemiddelde afnemer eveneens geldt voor de 

« geperequateerde afstand ». Voor geringe afstanden ligt het FLUXYS-tarief van 

2002 gevoelig hoger dan dat van de andere operatoren, GDF uitgezonderd. Dat is te 

verklaren door het feit dat het FLUXYS-tarief van 2002 een geperequateerd tarief is. 

Voor gemiddelde tot lange afstanden (vooral op het MT-net), stelt men vast dat het 

FLUXYS-tarief van 2002 lager ligt dan de andere, behalve dat van GASUNIE ; 
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- gemiddelde industriële afnemer, met een jaarverbruik van 10.000.000 m³(n) en een 

lastenfactor van 0,75 : men stelt vast dat in het geval van de « geperequateerde 

afstand » eveneens de tendens geldt die wordt aangegeven in de besluiten voor de 

inkomsten en de gemiddelde afnemer. Voor geringe afstanden is het FLUXYS-tarief 

van 2002 niet het duurste (GDF). Voor gemiddelde en langere afstanden is het 

FLUXYS-tarief van 2002 het goedkoopste van allemaal. Het tarief van GASUNIE is 

niet langer het goedkoopste voor de korte en de lange afstanden omwille van de 

factor Dr die gelijk is aan 1. 

Gemiddelde industriële afnemer, 10 Mm³, lastenfactor: 0,75 
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- kleine industriële afnemer met een jaarverbruik van 5.000.000 m³(n), d.i. de huidige 

drempelwaarde om in België in aanmerking te komen, met een lastenfactor van 0,60 : 

men stelt vast dat de tendens die wordt aangegeven in de besluiten voor de 

inkomsten en de gemiddelde afnemer eveneens geldt in het geval van de  

« geperequateerde afstand », Algemeen genomen merkt men dat, in vergelijking met 

de onderhandelde tarieven van de NV FLUXYS,  de FLUXYS-tarieven van 2002 

minder hoog liggen voor de kleine industriëlen, als gevolg van de afschaffing van de 

vaste vergoeding van 7.190 EUR die verhoudingsgewijs zwaarder woog op het 

geringe verbruik dan op het hoge. Voor kleine afstanden is het FLUXYS-tarief van 

2002 niet het duurste (GDF).  Voor de gemiddelde en de langere afstanden is het 

FLUXYS-tarief van 2002 het goedkoopste van allemaal. Het feit van over een stuk 

leiding op het MP-net (druk ≤ 65 bar) te beschikken verzwaart in vrij sterke mate de 

FLUXYS-tarieven van 2002, die dan met ongeveer 34% stijgen en het duurst worden 

op geringe en geperequateerde afstanden. Voor gemiddelde en langere afstanden, 

daarentegen, zijn de FLUXYS-tarieven van 2002 de goedkoopste noch de duurste. 

De impact van de specifieke MP-tarifering (vaste capaciteit) laat zich sterker gevoelen 

op de geringe afstanden en in mindere mate op gemiddelde en grote afstanden. 
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Kleine industriële afnemer, 5 Mm³, lastenfactor: 0,60
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Kleine industriële afnemer, 5Mm³, stuk leiding op MP-net
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- kleine industriële afnemer die momenteel niet in aanmerking komt, met een 

jaarverbruik van 2.000.000 m³(n) en een lastenfactor van 0,60 : de besluiten 

getrokken voor de kleine industriële verbruiker van 5Mm³(n) kunnen uitgebreid 

worden tot dit geval, ook wat de MP-tarifering betreft. Wel stelt men vast dat het 

FLUXYS-tarief van 2002 met een stuk MP-leiding in tegenstelling tot het vorige geval 

niet meer het duurst is. In dit geval merkt men zeer duidelijk de invloed van het 

afschaffen van de vaste vergoeding van 7.190 EUR op de FLUXYS-tarieven van 

2002, in vergelijking met de onderhandelde tarieven van de NV FLUXYS. 
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Kleine industriële afnemer, 2Mm³, lastenfactor: 0,60
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Kleine industriële afnemer, 2 Mm³/jaar, stuk leiding op MP-net
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- een openbare distributiemaatschappij, met een jaarverbruik van 600.000.000 m³(n) 

en een lastenfactor van 0,30 : voor de geperequateerde en de grote afstanden zijn de 

FLUXYS-tarieven van 2002 de duurste noch de goedkoopste. Daarentegen zijn ze 

merkelijk duurder voor de kleinste afstanden. De toepassing van het MP-tarief maakt 

de tarieven van de NV FLUXYS tot de duurste, behalve voor de grotere afstanden. 

Openbare distributie, 600 Mm³/jaar, lastenfacto : 0,30
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Men stelt eveneens vast dat de FLUXYS-tarieven van 2002 voor alle beschouwde types van 

afnemers steeds lager zijn dan de onderhandelde tarieven van de NV FLUXYS, behalve in 

sommige gevallen voor de geringe afstanden. 
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1.3  Besluit 
 

78. Algemeen genomen kan men als volgt besluiten :  

 

A. uit een globaal oogpunt : 

 

- de FLUXYS-tarieven van 2002 liggen, wat de vaste overbrenging betreft, 

respectievelijk 19 en 5% lager dan de tarieven van 2000 en 2001 van de operator. 

Het aanbod van een vaste overbrenging werd aangevuld met een onderbreekbaar en 

seizoensgebonden aanbod; 

 

- in vergelijking met de buitenlandse operatoren liggen de FLUXYS-tarieven van 2002 

rond het lagere gemiddelde van de beschouwde operatoren, zonder de duurste noch 

de goedkoopste te zijn.  Het lagere niveau van de tarieven van GASUNIE zou een 

meer grondige analyse vergen om te bepalen welke parameters aan de basis liggen 

en om op een objectieve wijze de afwijking ten opzichte van de tarieven van de NV 

FLUXYS te evalueren; 

 

 

B. uit een bijzonder oogpunt : 

 

- de invloed van de perequatie van de tarieven van 2002 laat zich bijzonder sterk 

gevoelen voor de geringe afstanden, waar het tarief veeleer hoger ligt dan dat van de 

ander operatoren. Voor de gemiddelde en grotere afstanden is het FLUXYS-tarief 

van 2002 vaak het goedkoopste in vergelijking met dat van de overige operatoren ; 

 

- het feit van over een stuk leiding op het MP-net te beschikken leidt tot een stijging 

van de FLUXYS-tarieven van 2002 met om en nabij de 34 %. De impact van de 

specifieke MP-tarifering laat zich sterker gevoelen op de geringe afstanden en in 

mindere mate op gemiddelde en grote afstanden; 

 

- in vergelijking met de onderhandelde tarieven van de NV FLUXYS liggen de 

FLUXYS-tarieven van 2002 minder hoog voor de kleine industriëlen, als gevolg van 

de afschaffing van de vaste vergoeding van 7.190 EUR die verhoudingsgewijs 

zwaarder woog op het geringe verbruik dan op het hoge. 
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79. De bij de volgende tariefvergelijkingen betreffende de overbrenging verder uit te 

diepen punten zijn : 

 

- het in beschouwing nemen van de flexibiliteit ingebouwd in de tarieven en het 

bepalen van de invloed van deze factor op het peil van de tarieven ; 

- de analyse van de factoren die aan de basis liggen van de voordelige tarieven van 

GASUNIE; 

- op basis van een aldus verfijnde vergelijking zal het mogelijk zijn om op precieze 

wijze te bepalen welke doelstellingen de FLUXYS-tarieven moeten nastreven, meer 

bepaald de verlaging die men, realistisch gesproken, nog mag verwachten ; 

- de verwezenlijking van een volledig rooster waarin alle kenmerken van de gebruikers 

van het FLUXYS-netwerk zijn opgenomen, ten einde de kenmerken van de 

uiteenlopende types van afnemers te preciseren, evenals belangrijke gegevens zoals 

de totale capaciteit waarop wordt ingeschreven, het totale vervoerde volume, de 

afgelegde afstanden, de geperequateerde afstanden, enz.  

 

 

2. Vergelijking van de opslagtarieven  
 
80. Wat de gasopslag betreft, werden voor de NV FLUXYS de tarieven in beschouwing 

genomen die de CREG werden voorgelegd in het raam van het tariefvoorstel voor 2002. In 

de vorige (onderhandelde) tarieven die door de NV FLUXYS werden gepubliceerd was de 

toegang tot de opslaginfrastructuren niet inbegrepen. 

 

Qua buitenlandse operatoren worden de gevallen beschouwd van GAZ DE FRANCE 

NÉGOCE (GDF), VERBUNDNETZ GAS (VNG), WINGAS, ENAGAS, DYNEGY en DONG. 

 

De opslagtarieven van RUHRGAS omvatten de overbrenging van het gas via het net van 

RUHRGAS van het ingangspunt tot de eigenlijke opslag en van de opslag tot het 

uitgangspunt. Ze werden bijgevolg niet in beschouwing genomen bij de vergelijking.  

De beschouwde tarieven zijn die welke van kracht waren op 1 juli 2002. Deze vergelijking 

bestaat dus uit het naast elkaar leggen van de tarieven van de beschouwde operatoren die 

op deze datum van kracht waren en die overigens regelmatig kunnen herzien worden en 

voorwerp zijn van onderhandelingen in neerwaartse zin met sommige gebruikers, althans 

wat de buitenlandse operatoren betreft.  
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81. De vergelijking wordt uitgevoerd door voor elke beschouwde operator enerzijds de 

globale opbrengst, in euro, te berekenen die zou resulteren uit de toepassing van de 

uiteenlopende tarieven op de Belgische opslagmarkt, in dit geval de opslagvoorziening in 

Loenhout, en anderzijds de opslagkosten in euro van een kubieke meter aardgas voor 

verschillende types van afnemers te berekenen. Aangezien maar weinig operatoren tarieven 

voor onderbreekbare en seizoengebonden opslag publiceren, is het moeilijk om onder die 

voorwaarden een vergelijking te maken. Bijgevolg werd enkel de vaste opslag in 

beschouwing genomen. 

 

Omdat het gas dat via de netten vervoerd en in de opslagvoorzieningen van de beschouwde 

operatoren geïnjecteerd wordt van verschillende kwaliteit is, wordt de vergelijking uitgevoerd 

op basis van een gelijke energiewaarde, om de verschillende waarden qua warmtevermogen  

van het door de gasoperatoren vervoerde gas tot een gemeenschappelijke waarde te 

herleiden, in dit geval een kubieke meter met een warmtevermogen hoger dan 41,868 MJ.  

 

De vergelijking werd gemaakt door een vast opslagcontract voor de duur van een jaar tegen 

tarieven exclusief BTW, inflatie- en indexaanpassing in beschouwing te nemen. We zijn 

ervan uitgegaan dat het volume waarop werd ingeschreven eenmaal tijdens het jaar 

geïnjecteerd en vervolgens afgegeven werd. 

 

 

2.1  Vergelijking van de globale opbrengst 
 

82. De vergelijking gebeurde door voor elke beschouwde operator de globale opbrengst 

in euro te berekenen die zou resulteren uit de toepassing van de tarieven van de 

beschouwde operatoren op de Belgische opslagmarkt, in dit geval de opslagvoorziening in 

Loenhout.  De kenmerken van deze opslagvoorziening zijn de volgende :  

- totale vaste opslagcapaciteit; 

- totale injectiecapaciteit ;  

- totale afgiftecapaciteit; 

- hoogste totale afgiftecapaciteit; 

- opslag van rijk gas (41,868 MJ/m³(n)).  

 

83. Door toepassing van de voorlopige werkingsregels van de NV FLUXYS  (zie verder) 

bekomt men voor de berekening van de globale opbrengst een afgiftecapaciteit van 96,70% 

van de voorziene capaciteit.  Deze werkingsregels worden toegepast op de globale 

 48/76



opbrengst omdat dit een element van de tarieven van de operatoren is dat vaak aanleiding 

geeft tot een stijging ervan. 

 

In sommige gevallen is het nodig op een hoger dan het voorziene volume in te schrijven om 

tot de gewenste afgiftecapaciteit te komen. Als tariefelementen worden toegepast in functie 

van het volume (brandstofgas, systeemdiensten, …), wordt het basisvolume en niet het 

gecorrigeerde volume beschouwd, uitgaande van de veronderstelling dat de gebruiker een 

hoger volume reserveert zonder daarom meer ervan te verbruiken dan het basisvolume 

waarvoor hij over afzetmogelijkheden beschikt. 
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Bij het bekijken van bovenstaande grafiek stelt men vast dat het tariefpeil van GDF, 

WINGAS, VNG, DYNEGY 2002 en DONG met om en nabij 42%, 39%, 30% en 20% hoger 

ligt dan de FLUXYS-tarieven voor 2002.     

 

84. De tarieven van ENAGAS, daarentegen, (waarvoor de CREG niet over de 

werkingsregels beschikt maar die wel een stijging ondergingen die verband hield met de 

kenmerken van de opslag in uitgeputte ertslagen) zijn zowat 14% lager dan die van de NV 

FLUXYS . De tarieven van DONG (waarvoor bij de berekening van de globale opbrengst 
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geen rekening werd gehouden met de dienstbeperkingen inzake injectie) liggen zo’n 2 % 

lager.   

 

Algemeen stelt men vast dat de globale opbrengst groter is dan bij FLUXYS als het gaat om 

operatoren die actief zijn in het kader van de onderhandelde toegang van derden tot het net 

(behalve voor DONG waar er ondanks het systeem van standaardeenheden geen correctie 

naar boven toe gebeurde van de hoeveelheden waarop werd ingeschreven, met als gevolg 

een gevoelige stijging van de opbrengst). Omgekeerd lag de opbrengst lager bij operatoren 

die in het kader van een gereglementeerde toegang tot het net werken. 

 

Wel mag men bij de keuze van een opslagvoorziening door een gebruiker niet het aspect 

nabijheid uit het oog verliezen : een hoger opslagtarief kan concurrerend blijven ten opzichte 

van het lagere tarief van een opslagvoorziening die verder verwijderd is van het afnamepunt, 

indien de prijs voor de overbrenging van het gas naar dit afnamepunt de totale kosten op een 

belangrijke manier verzwaart. De resultaten van de toepassing van de tarieven van ENAGAS 

en DONG moeten dus met het nodige voorbehoud bekeken worden. 

 

 

2.2  Vergelijking van de prijs betaald per categorie afnemers 
 

85. De vergelijking van de CREG gebeurde door voor elke operator en voor elk type van 

afnemer de gebruikskosten, exclusief BTW en taksen, te berekenen van een vaste 

basisopslag voor de duur van een jaar. Deze kosten omvatten de kosten voor het reserveren 

van injectiecapaciteit en opslagvolume, de kosten van het geïnjecteerde volume gas, van de 

afgiftecapaciteit, van het afgegeven volume gas en van de systeemdiensten, 

administratiekosten en werkingskosten. 

 

86. Drie types van afnemers met verschillende profielen inzake gebruik van 

opslagdiensten  maar die de opslagbehoeften van nieuwkomers op de markt vrij dicht 

benaderen, werden in aanmerking genomen. Deze profielen werden, voor dit eerste 

werkingsjaar, niet onderworpen aan een grondig onderzoek bij de 

gashandelsmaatschappijen om hun representativiteit na te gaan, maar de CREG wou toch 

rekening houden met het op de markt verschijnen van operatoren met een klein 

marktaandeel. Worden achtereenvolgens in beschouwing genomen :  
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- een grote afnemer die een volume van 75.000.000 m³(n) gas wil opslaan, wat 

ongeveer overeenstemt met de inhoud van een  methaantanker van 125.000 m³(n), 

met een afgiftecapaciteit die overeenstemt met een afgifteduur van 120, 90, 60, 30 en 

15 dagen en een injectiecapaciteit die overeenstemt met 1/1,54 van de 

afgiftecapaciteit ; 

- een middelgrote afnemer die een volume van 50.000.000 m³(n) gas wil opslaan, met 

een afgiftecapaciteit die overeenstemt met een afgifteduur van 120, 90, 60, 30 en 15 

dagen en een injectiecapaciteit die overeenstemt met 1/1,54 van de afgiftecapaciteit; 

- een kleine afnemer die een volume van 30.000.000 m³(n) gas wil opslaan, met een 

afgiftecapaciteit die overeenstemt met een afgifteduur van 120, 90, 60, 30 en 15 

dagen en een injectiecapaciteit die overeenstemt met 1/1,54 van de afgiftecapaciteit. 

 

De factor 1,54 werd vastgesteld op basis van de kenmerken van de opslagvoorziening van 

Loenhout, ervan uitgaande dat haar totaal nuttig volume historisch gezien bereikt wordt door 

een injectie van 4 tot 5 maanden, of 135 dagen, wat neerkomt op een debiet dat 1,54 maal 

lager ligt dan het afgiftedebiet. 

 

De gemiddelde opslagklant kon niet nader bepaald worden omdat de toegang voor derden er 

slechts mogelijk zal zijn vanaf de datum dat de tarieven van kracht worden. Op dit ogenblik 

wordt het totale nuttige volume van Loenhout gereserveerd door één enkele verbruiker, 

hoofdzakelijk ten bate van de openbare distributie. 

 

87. De afgifte in 15 dagen dient met een zeker voorbehoud beschouwd te worden, 

omwille van het feit dat het zeer vaak noodzakelijk is een merkelijk groter opslagvolume te 

reserveren dan het geplande volume (met als gevolg een aanzienlijke verhoging van de 

opslagprijs) om het over zo’n korte duur te kunnen afgeven. De beschouwde operatoren die 

tarieven in functie van de duur voorstellen beschikken niet over tarieven voor zo’n korte duur. 

Bovendien kunnen de werkingsregels (zie verder) tot gevolg hebben dat een grotere 

hoeveelheid van het geïnjecteerde volume wordt afgegeven tegen beperkte capaciteit. Zo 

volstaat het niet het volume waarop wordt ingeschreven te verdubbelen om de afgifteduur 

met de helft te verkorten, ook al is de afgiftecapaciteit dubbel zo groot. 

 

De berekeningen gaan uit van injecties en afgiften die overeenstemmen met de contractueel  

overeengekomen hoeveelheden en houden geen rekening met eventuele boetes wegens het 

niet naleven van de contractuele verbintenissen inzake hoeveelheid. 

 

 51/76



88. Omdat het gas dat overgebracht wordt via de netten van de beschouwde operatoren 

van verschillende kwaliteit is, wordt de vergelijking uitgevoerd op basis van een gelijke 

energiewaarde, om de verschillende waarden qua warmtevermogen van het door de 

gasoperatoren overgebrachte gas tot een gemeenschappelijke waarde te herleiden, in dit 

geval een kubieke meter met een warmtevermogen hoger dan 41,868 MJ/m³(n). Zo 

beschouwt men niet het aantal kubieke meter maar de overgebrachte energie, wat erop 

neerkomt dat men zich op het standpunt van de verbruiker plaatst. 

 

89. Wat de verschillende types van gasopslag betreft, doen de operatoren een beroep op 

één of meer van de volgende technieken :  

 

- opslag in uitgeputte ertslagen, wat een seizoensgebonden opslag toelaat en 

gekenmerkt wordt door een nuttig volume dat overeenkomt met ongeveer 80 tot 140 

dagen afgifte tegen maximumdebiet ; 

- opslag in grondwaterlagen, wat een seizoensgebonden opslag toelaat en gekenmerkt 

wordt door een nuttig volume dat overeenkomt met ongeveer 50 tot 90 dagen afgifte 

tegen maximumdebiet; 

- opslag in zoutholten wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit en laat ongeveer 10 

tot 25 dagen afgifte tegen maximumdebiet toe ; 

 

Om een zo objectief mogelijke vergelijking te kunnen maken was het soms noodzakelijk het 

volume waarop moet ingeschreven worden te verhogen om de afgiftecapaciteit te bereiken 

die met de gewenste duur overeenstemt.   

 

90. Sommige operatoren passen een tarief toe dat verplicht tot het gebruik van standaard 

opslageenheden. Deze standaardeenheden bestaan uit een vaste verhouding tussen de 

injectie-, opslag- en afgiftecapaciteit. Die verplichting houdt verband met de eigenschappen 

van de opslaginstallaties (verhouding tussen nuttig volume en maximale afgiftecapaciteit) en 

dient om scheeftrekkingen te vermijden die zouden kunnen voorkomen indien een gebruiker 

bijvoorbeeld een hoge afgiftecapaciteit zou reserveren zonder een toereikende 

opslagcapaciteit te reserveren om deze afgifte mogelijk te maken. Als een operator het 

gebruik van standaardeenheden oplegt, zullen we uitgaan van de voorziene opslagcapaciteit 

om de afgifte- en injectieduur te berekenen. Indien de aldus berekende duur ontoereikend is 

om aan de periodes te beantwoorden die deze studie wil analyseren, zal de opslagcapaciteit 

verhoogd worden om deze waarden te bereiken.  
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91. Verder stellen sommige operatoren tarieven voor die afhankelijk zijn van de gewenste 

flexibiliteit of die omhoog gaan bij het gebruik van een opslagvoorziening die een hoge afgifte 

in verhouding tot het opgeslagen volume toelaat (gebruik van opslag in zoutholten). Dat is 

onder meer het geval voor GDF, dat een tarief voorstelt dat aangepast is aan de afgifteduur, 

gaande van 5,32 €/MWh/jaar voor een afgifteduur van 120 dagen tot 9,74 €/MWh/jaar voor 

een afgifteduur van 30 dagen, terwijl de overige operatoren daar in hun tarieven geen enkel 

onderscheid in maken. VNG past gelijkaardige tarieven toe. Van deze operatoren worden de 

tarieven toegepast die overeenstemmen met de in deze studie geanalyseerde periodes . 

 

Ingeval van beperkingen van injectie en afgifte als gevolg van werkingsregels die worden 

ingegeven door de fysische kenmerken van de infrastructuren, zal met deze beperkingen 

rekening worden gehouden bij de berekening van de opslag-, injectie- en afgiftecapaciteit.  

 

Ten slotte, als een tariefelement wordt toegepast op de geïnjecteerde of afgegeven 

hoeveelheden, gaan we ervan uit dat het beschouwde volume één enkele keer wordt 

geïnjecteerd en/of afgegeven. 
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Middelgrote afnemer : 50 Mm³/jaar
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Kleine afnemer : 30 Mm³/jaar
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2.3  Besluiten 
 
92.  De besluiten die men uit deze indicatieve vergelijking kan trekken zijn de volgende :  

 

- per operator en voor een bepaalde afgifteduur zijn de door de verschillende types van 

afnemers betaalde prijzen, uitgedrukt in €/m³(n), identiek. Dat is een gevolg van het 

feit dat, behalve WINGAS dat een vaste toegangstermijn hanteert waarvan het 

belang echter marginaal is, alle tarieven in verhouding staan tot de opgeslagen, 
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geïnjecteerde en afgegeven hoeveelheden. Daaruit kan men dus besluiten dat de 

door FLUXYS voorgestelde tariefstructuur de grote noch de kleine gebruikers van de 

opslagvoorziening van Loenhout benadeelt noch bevoorrecht.  Hetzelfde geldt voor 

de andere operatoren ; 

 

- FLUXYS, dat slechts over één type van opslag (grondwaterlagen) beschikt, ziet zijn 

prijzen aanzienlijk stijgen naargelang de afgifteduur daalt. Hetzelfde geldt voor de 

operatoren die slechts over opslagmogelijkheden in grondwaterlagen of uitgeputte 

ertslagen beschikken (meer bepaald WINGAS). De prijzen worden bijzonder hoog 

voor een afgifteduur van minder dan 60 dagen. Bijgevolg worden de tarieven van 

FLUXYS en van deze operatoren aangepast aan afgiftetijden die langer zijn dan de 

afgifteduur die hun type(s) van opslag kenmerkt, maar de tariefstructuur benadeelt de 

gebruikers die een kortere gebruiksduur willen. Operatoren die over zoutholten 

beschikken zijn beter in staat  om een concurrerend tarief voor te stellen voor een 

afgifteduur van 15 tot 60 dagen; 

 

- ook hier mag het nabijheidaspect bij de keuze van een opslagvoorziening door een 

gebruiker niet veronachtzaamd worden ;  

 

- wat het tariefpeil van FLUXYS betreft, mag men de bovenstaande besluiten 

toepassen  voor wat betreft de globale opbrengst voor een duur van 120 en 90 

dagen. Voor een afgifteduur van 60 dagen liggen de tarieven van de NV FLUXYS 

rond het gemiddelde en verliezen ze aan concurrentiekracht.  Voor een afgifteduur 

van 30 en 15 dagen (waarbij men deze laatste duur met enig voorbehoud dient te 

beschouwen) worden ze de duurste na deze van WINGAS. Deze laatste twee 

gevallen zijn zuiver indicatief en bedoeld om de evolutie van de verschillende tarieven 

in functie van de afgifteduur te illustreren en mogen dan ook, met name voor de NV 

FLUXYS, niet beschouwd worden als zijnde representatief; het peil van sommige 

tarieven is bijzonder hoog omwille van de fysische eigenschappen van de 

opslagmogelijkheden, die nauwelijks voorzien zijn op zo’n korte afgiftetijden ; 

 

- het voorstellen van een tarief onder de vorm van standaardeenheden die het volume 

waarop wordt ingeschreven, de afgiftecapaciteit en de injectiecapaciteit aan banden 

leggen, laat de operator toe rekening te houden met de fysische eigenschappen van 

zijn opslagvoorziening(en) en bepaalde ontsporingen vanwege zijn gebruikers te 

voorkomen. Het verplicht deze laatsten op een groter volume in te schrijven om zeker 

te zijn dat ze over de nodige afgifte- en/of injectiecapaciteit zullen beschikken die ze 
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willen bereiken. De gebruikers beschikken dus over 2 opties nadat ze een groter 

volume gereserveerd hebben :  

 

o ofwel nemen ze hun hele reservatie op en beschikken ze aldus over een 

grotere hoeveelheid gas dan ze kunnen afzetten, een hoeveelheid die ze 

vervolgens zullen moeten te gelde maken ; 

o ofwel gebruiken ze slechts het volume dat overeenstemt met hun 

afzetmogelijkheden en nemen ze de reservatie van bijkomend volume dat hun 

in staat stelt het gewenste afgifte- of injectievolume te bereiken niet op. 

 

93. Men zal noteren dat, wat de NV FLUXYS betreft, de werkingsregels van toepassing 

zijn op het individuele volume van elke gebruiker en niet op het totale nuttige volume van de 

opslagvoorziening van Loenhout. 

 

Een andere optie dan de standaard opslageenheden bestaat erin een tarief voor te stellen 

dat varieert in functie van de gewenste afgifteduur. Dit tarief wordt toegepast door operatoren 

die over de drie types van opslagmogelijkheden beschikken (GDF, VNG) en die daardoor op 

een gepaste manier aan de vragen van de gebruikers kunnen beantwoorden (toevlucht tot 

opslag in zoutholten voor een korte afgifteduur, bijvoorbeeld). 

 

Er zou kunnen overwogen worden om een dergelijk tarief voor te stellen voor de 

opslagvoorziening van Loenhout, mits het voor te stellen tarief in functie van de afgifteduur 

het onderwerp zou vormen van een studie over de marktbehoeften en over het relatieve 

belang van (hogere) tarieven voor een geringe afgifteduur in vergelijking tot (lagere) tarieven 

voor een langere afgifteduur. 
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3. Vergelijking van de tarieven voor de LNG-diensten  
 
94. Wat de LNG-diensten betreft, werden voor de NV FLUXYS  de tarieven in 

beschouwing genomen die de CREG werden voorgelegd in het raam van het tariefvoorstel 

voor 2002.  Ze zullen, in voorkomend geval, van kracht worden zodra de CREG dit 

tariefvoorstel heeft goedgekeurd.  In de vorige (onderhandelde) tarieven die door de NV 

FLUXYS  werden gepubliceerd was de toegang tot de methaanterminal van Zeebrugge niet 

inbegrepen. 

 

Het aantal operatoren dat derden toegang tot de LNG-infrastructuur biedt is vrij beperkt. Wat 

de buitenlandse operatoren aangaat, zijn de beschouwde gevallen die van de Europese 

maatschappijen die methaanterminals exploiteren, namelijk GAZ DE FRANCE (GDF), 

ENAGAS en SNAM RETE GAS. 

 

De beschouwde tarieven zijn die welke van kracht waren op 1 juli 2002. Deze vergelijking 

bestaat dus uit het naast elkaar leggen van de tarieven van de beschouwde operatoren die 

op deze datum van kracht waren en die overigens regelmatig kunnen herzien worden en 

voorwerp zijn van onderhandelingen in neerwaartse zin met sommige gebruikers, althans 

wat de buitenlandse operatoren betreft.  

 

95. De vergelijking wordt gemaakt door voor elke beschouwde operator enerzijds de 

globale opbrengst in euro te berekenen die zou resulteren uit de toepassing van de 

uiteenlopende tarieven op de methaanterminal van Zeebrugge, en anderzijds de prijs van de 

LNG-diensten, in euro, voor een kubieke meter aardgas voor verschillende types van 

afnemers te berekenen. De berekende prijs omvat de kosten voor de opvang van de 

methaantankers, het lossen van hun lading, het opslaan van het geloste LNG in tanks, het 

hervergassen van dit LNG, de doorvoer van dit hervergaste LNG naar het transportnet en de 

werkingskosten (administratiekosten, verliezen, brandstofgas, …). Aangezien maar weinig 

operatoren tarieven voor onderbreekbare LNG-diensten publiceren, is het moeilijk om onder 

die voorwaarden een vergelijking te maken. Bijgevolg werden enkel de vaste LNG-diensten 

in beschouwing genomen. 

 

De CREG ging ervan uit dat het geloste LNG altijd hetzelfde warmtevermogen had (namelijk 

11,63 kWh/m³(n)) ongeacht de methaanterminal of de beschouwde operator, waarbij een 

kubieke meter LNG overeenkomt met 576 m³(n) aardgas in gastoestand. De vergelijking 

werd gemaakt door een contract voor de duur van een jaar tegen tarieven exclusief BTW, 

inflatie- en indexaanpassing in beschouwing te nemen.  
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3.1 Vergelijking van de globale opbrengst 
 

96. De vergelijking gebeurde door voor elke beschouwde operator de globale opbrengst 

te berekenen die zou resulteren uit de toepassing van de tarieven van de beschouwde 

operatoren op de methaanterminal van Zeebrugge.  De kenmerken van deze terminal zijn de 

volgende : 

- totale vaste basisopslagcapaciteit; 

- afgifte gedurende 360 dagen per jaar ; 

- vaste afgiftecapaciteit ; 

- totale opslagcapaciteit. 

Globale opbrengst (€)
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Bij het bekijken van bovenstaande grafiek stelt men vast dat het tariefpeil van GDF en SNAM 

respectievelijk zo’n 16 en 19%  hoger ligt dan het tariefpeil voor 2002 van de NV FLUXYS .     

 

97. Daarentegen liggen de tarieven van ENAGAS ongeveer 14 % lager dan de tarieven 

voor 2002 van de NV FLUXYS. Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat 

de enige methaanterminal die fysisch gezien kan concurreren met de terminal van 

Zeebrugge die van Montoir in Bretagne is, die wordt beheerd door GDF. 
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3.2 Vergelijking van de prijs betaald per type klant 
 

98. De vergelijking van de CREG gebeurde door voor elke operator en voor elk type van 

afnemer de gebruikskosten exclusief BTW en taksen te berekenen van een vaste LNG-

dienst voor de duur van een jaar.  Omdat sommige operatoren slechts contracten voor de 

duur van een maand aanbieden, is de CREG uitgegaan van een aantal contracten dat gelijk 

is aan het aantal scheepsladingen per jaar. 

 

99. Twee types van klanten met verschillende profielen inzake gebruik van LNG-diensten  

werden in aanmerking genomen. Deze profielen werden, voor dit eerste werkingsjaar, niet 

onderworpen aan een grondig onderzoek bij de gashandelsmaatschappijen om hun 

representativiteit na te gaan, maar de CREG wou toch rekening houden met het op de markt 

verschijnen van operatoren met een klein marktaandeel. Worden achtereenvolgens in 

beschouwing genomen : 

- een klant die scheepsladingen wil leveren van 125.000 m³(n) LNG, met een 

leveringsfrequentie van respectievelijk 1, 5, 10, 30 en 60 ladingen per jaar, waarbij dit 

laatste cijfer overeenkomt met het gebruik van ongeveer de totale capaciteit van de  

terminal van Zeebrugge. Zo worden alle mogelijke gevallen op een rijtje gezet, van 

spotcontract tot langetermijncontract. De beschouwde afgifteduur bedraagt 6 en 10 

dagen ; 

- een klant die scheepsladingen wil leveren van 70.000 m³(n) LNG, met een 

leveringsfrequentie van respectievelijk 1, 5, 10, 30 en 60 ladingen per jaar. De 

beschouwde afgifteduur bedraagt eveneens 6 en 10 dagen. 

 

De gemiddelde klant van de LNG-terminal van Zeebrugge kon niet bepaald worden omdat 

de toegang van derden er pas mogelijk zal worden vanaf de datum dat de tarieven van 

kracht worden.  Op dit ogenblik is het volledige nuttige volume van de terminal van 

Zeebrugge gereserveerd door een enkele gebruiker. 

 

100. De CREG is uitgegaan van de veronderstelling dat de reëel geloste lading 

overeenstemt met de contractueel vastgelegde hoeveelheid.  De geloste hoeveelheid komt 

overeen met de energiewaarde van de leveringen. De reservering van opslagruimte gebeurt 

in de veronderstelling dat het opslagpeil eenmaal daags tegen het einde van de dag wordt 

gemeten. De daling van het opslagpeil gebeurt lineair. De afgiftecapaciteit  is gelijk aan de 

energiewaarde van de lading (GWh) gedeeld door 144 uren (6 dagen) of 240 uren (10 

dagen). 
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Om een zo objectief mogelijke vergelijking te kunnen maken, was het soms nodig om het 

volume waarop moet worden ingeschreven te verhogen, ten einde de nodige capaciteit voor 

de afgifte van een scheepslading in 6 of 10 dagen te bereiken. 

 

101. De opslagpeilen worden op theoretische wijze berekend, door uit te gaan van 

identieke en regelmatige leveringen met constante hervergassing tijdens de hele afgifteduur. 

Er wordt tevens uitgegaan van identieke en regelmatige leveringen die overeenstemmen met 

de volumes en capaciteiten waarop werd ingeschreven. 

 

De resultaten van de vergelijking dienen genuanceerd te worden omwille van het feit dat 

sommige tariefelementen konden beïnvloed worden door lokale omstandigheden en dat 

soms een toevlucht werd genomen tot benaderingen, zij het op een vrij objectieve manier, 

om over een gemeenschappelijke vergelijkingsbasis te beschikken. 
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Methaantanker 70.000 m³ - afgifte in 6 dagen
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Methaantanker 70.000 m³ - afgifte in 10 dagen
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3.1 Besluiten 
 
102. De besluiten die men uit deze indicatieve vergelijking kan trekken zijn de volgende :  

 

- de tarieven met betrekking tot de LNG-diensten kunnen in twee categorieën verdeeld 

worden : die welke variëren volgens het aantal geloste ladingen (GDF en ENAGAS) 

en die welke ongevoelig zijn voor deze parameter (de NV FLUXYS, SNAM). De 

eerste categorie tarieven valt erg nadelig uit voor gebruikers met sporadische of 

onregelmatige leveringen (spot) en voor gebruikers die hun opgeslagen hoeveelheid 

LNG niet in één jaar kunnen omzetten.  De FLUXYS-tarieven voor 2002 zijn in dat 

opzicht niet discriminerend, in die zin dat een gering of hoog aantal geloste ladingen 

de prijs van de LNG-diensten per geloste en in het vervoernet afgezette kubieke 

meter niet nadelig beïnvloedt; 

 

- toegepast op scheepsladingen met verschillend volume, geven de tarieven van de 

NV FLUXYS aanleiding tot een prijsstijging van om en nabij 26 % naargelang men 

een schip van 125.000 of één van 70.000 m³(n) lost. Dit fenomeen, dat verband 

houdt met de opslagkosten van LNG, is eigen aan elk van de onderzochte tarieven, 

met een kleinere of grotere gevoeligheid naargelang de beschouwde operator, 

waarbij de NV FLUXYS in de middenmoot thuishoort; 
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- toegepast op verschillende afgiftetijden, geven de tarieven van de NV FLUXYS 

aanleiding tot een prijsstijging van om en nabij 10 % naargelang men een schip in 6 

of in 10 dagen lost. Dit fenomeen, dat verband houdt met de opslagkosten van LNG, 

is eigen aan elk van de onderzochte tarieven, met een kleinere of grotere 

gevoeligheid naargelang de beschouwde operator, waarbij de NV FLUXYS  in de 

middenmoot van de vastgestelde prijsschommelingen thuishoort; 

 

- bij de keuze van een terminal door een gebruiker mag men het nabijheidaspect niet 

uit het oog verliezen : een hoger tarief kan toch concurrerend blijven ten opzichte van 

het lagere tarief van een terminal die verder van het afnamepunt verwijderd is, indien 

de prijs om het gas over te brengen naar dit afnamepunt de totale kosten aanzienlijk 

verzwaart. 
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TE ONDERNEMEN WERK IN 2003 EN 2004 
 
 

1.  Hoofddocument en bijkomende inlichtingen in verband met dit 
document 

 

103. De CREG wijst de NV FLUXYS erop dat, zodra de richtsnoeren met betrekking tot het 

tariefvoorstel goedgekeurd zijn, zij uitgenodigd wordt zich hieraan aan te passen en ze in 

haar volgende tariefvoorstellen toe te passen.  

 

104. Verder verzoekt de CREG de NV FLUXYS in haar eerstkomend budget waarin haar 

eerstkomende tariefvoorstellen begrepen zijn op de volgende punten te letten:  

 

a) De NV FLUXYS moet het totale budget van de vervoersonderneming, 

doorvoeractiviteiten inbegrepen, voorstellen, opdat de CREG de afwezigheid van 

kruissubsidies zou kunnen nagaan, evenals de naleving van de zes  richtsnoeren 

bepaald door artikel 15/5, §2, tweede lid, van de gaswet en de naleving van het 

tariefbesluit van 15 april 2002. Ook het geheel van kosten en ontvangsten zal moeten 

overgemaakt worden. 

 

b) De NV FLUXYS moet, conform artikel 22, §1, eerste lid, van het tariefbesluit, een 

analytisch boekhoudplan voorleggen dat de CREG een vlotte en  controleerbare 

overgang biedt naar het op 22 augustus 2002 overgemaakte model van volledig rapport. 

Een verklarende nota van het systeem van de analytische boekhouding zal voor het 

einde van 2003 gerealiseerd worden.  In tussentijd zal de NV FLUXYS haar werkschema 

voorstellen in de loop van het vierde trimester van 2002 evenals een precieze 

vergaderkalender, teneinde zich op regelmatige basis te kunnen vergewissen van het 

beantwoorden van het geleverde werk aan de verwachtingen van de CREG. Volgens de 

brief die de CREG op 6 september 2002 ontving, moet dit analytisch boekhoudplan 

volledig operationeel zijn tegen het werkingsjaar 2005.  De NV FLUXYS moet niet alleen 

alle elementen ter verantwoording van het tariefvoorstel ter beschikking houden, maar 

ook op eigen initiatief een eerste reeks verantwoordingen verschaffen die de CREG 

redelijkerwijze zouden moeten toelaten het voorstel goed te keuren, tenzij in geval van 

twijfel. 

 

 64/76



c) De NV FLUXYS zal, om aan artikelen 3, §4, 2°, en 4, 3° f), g) en h) van het tariefbesluit 

te voldoen, in haar volgende voorstellen de tarieven voor de volgende diensten moeten 

vermelden, die niet in haar voorstel voor 2002 zijn opgenomen:  

1) deze die betrekking hebben op de basisactiviteiten voor de overbrenging in een 

vervoersnet : de doorvoer van grens tot grens, met inbegrip van de prestaties met 

betrekking tot de aanlandingspunten, die bestaat uit de basisdienst inhoudende de 

overbrenging door de hoofdvervoersleidingen (installaties bestaande uit de ontvangst 

en de leidingen waarvan de maximum toelaatbare bedrijfsdruk gelijk is aan of groter 

dan 65 bar), hun onderhoud en hun exploitatie, behalve de complementaire 

samendrukkings- en ontspanningsdiensten (tarieven niet gepubliceerd voor de 

bestaande contracten en indicatieve tarieven gepubliceerd voor de toekomstige 

contracten) ; 

2) desgevallend, deze die betrekking hebben op de complementaire diensten voor de 

overbrenging door het vervoersnet : de prestaties met betrekking tot de 

aanlandingspunten voor de doorvoer, de samendrukking voor de doorvoer, met 

inbegrip van het verbruik ervan en de ontspanning voor de doorvoer, met inbegrip 

van het verbruik ervan. 

3) deze die betrekking hebben op de diensten voor de geïntegreerde werking ; 

4) deze die betrekking hebben op de flexibiliteitsdienst zoals bepaald in het tariefbesluit; 

5) deze die betrekking hebben op de diensten van de flexibiliteitskamer, zoals voorzien 

in het tariefbesluit; 

6) desgevallend, deze die betrekking hebben op de flexibiliteitskamer. 

 

De vervoersonderneming zal de ermee verband houdende kosten en ontvangsten 

nauwkeurig en gedetailleerd moeten verantwoorden en identificeren.  Op te merken valt dat 

artikel 9 van het voorstel van gedragscode voorziet een indicatief vervoersprogramma op te 

stellen.  Alle diensten die hierin zullen voorgesteld worden moeten het voorwerp uitmaken 

van een tarief. 

 

d) De CREG neemt goed nota van het voornemen van de NV FLUXYS om het systeem van 

knooptarifering, dat haar sinds 31 oktober 2001 werd voorgesteld, te onderzoeken. De 

CREG wil dat het binnen de kortst mogelijke termijn, en in ieder geval voor het einde van 

2002, door de NV FLUXYS ontleed en ontwikkeld wordt. 

 

e) Inzake de overbrengingstarieven vraagt de CREG de NV FLUXYS bij haar volgende 

voorstellen in te sluiten : 
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1) tarieven die de afnemers toelaten gebruik te maken van de overbrengingsdiensten 

(capaciteit, flexibiliteit, DPRS, odorisering, wijziging van de kenmerken van het gas) 

voor periodes korter dan een jaar.  Sommige Europese gasoperatoren (WINGAS, 

RUHRGAS, …) bieden deze diensten trouwens aan op halfjaarlijkse, 

driemaandelijkse en maandelijkse basis ; 

2) tarieven die de afnemers toelaten van de overbrengingsdiensten gebruik te maken 

tijdens de maanden januari tot maart, zoals andere Europese operatoren dat 

eveneens doen, zodat er twaalf maanden bestreken worden en niet negen zoals in 

het voorstel voor 2002 ; 

3) een tarief voor het gebruik van de transformatoren van Loenhout en Lillo dat niet 

forfaitair vastgesteld is en dat de gebruikers toelaat een beroep te doen op deze 

installaties tegen een tarief vastgesteld op maandbasis en in verhouding met de 

vereiste gasdebieten en -volumes.  Tevens wordt de NV FLUXYS gevraagd te 

overwegen om een tarief voor flexibiliteitsdiensten in verband met het gebruik van de 

transformatoren voor te stellen. 

De punten 1 en 2 moeten het voorwerp uitmaken van een voorstel voor het werkingsjaar 

2003.  Punt 3 moet ten laatste voor het werkingsjaar 2004 geregeld zijn. 

 

f) Inzake de opslagtarieven vraagt de CREG de NV FLUXYS bij haar volgende voorstellen 

in te sluiten : 

1) een tarief voor het gebruik van de peak shaving dat, overeenkomstig artikel 3, §3, 

van het tariefbesluit, niet forfaitair vastgesteld is en dat de gebruikers toelaat een 

beroep te doen op deze installaties tegen een tarief in verhouding met de vereiste 

gasdebieten en –volumes; 

2) tarieven te overwegen die de afnemers toelaten gebruik te maken van de 

opslagdiensten (Loenhout en peak shaving) voor periodes korter dan een jaar ; 

3) zoals het geval is voor de overbrenging en de LNG-terminal, te overwegen om een 

tarief voor te stellen voor flexibiliteitsdiensten tijdens het gebruik van de stockages  

en te preciseren of er tarifaire supplementen worden opgelegd aan gebruikers die de 

voorschriften niet naleven. 

Punt 1 moet het voorwerp uitmaken van een voorstel voor het werkingsjaar 2003.  Punten 2 

en 3 moeten ten laatste voor het werkingsjaar 2004 geregeld zijn. 

 

g) Inzake de tarieven van de LNG-terminal vraagt de CREG de NV FLUXYS om de 

gevolgen van het huidige tariefvoorstel te analyseren, en haar bevindingen, na 

contactname met de CREG, samen met het voorstel 2003 te willen neerleggen.   In haar 
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volgende voorstellen moet de NV FLUXYS preciseren of er tarifaire supplementen 

worden opgelegd aan gebruikers die hun inschrijvingen niet nakomen. 

 

 

2.  Documenten als bijlage bij het hoofddocument  
 

h) Bij het bekijken van de overzichtstabel van de uitgaven per kostencentrum en per 

exploitatieproject (bladzijde 13 van bijlage 1 van 24 juni 2002), stelt de CREG vast en zal 

ze grondiger onderzoeken in een van de volgende tariefvoorstellen van de NV FLUXYS : 

 

1) het niet te verwaarlozen belang van de aanverwante projecten met betrekking tot de 

totale kosten van de verschillende kostencentra en dit hoofdzakelijk voor 

kostencentra die niet in verband staan met de eigenlijke activiteit van gasoperator, 

zoals onder meer :  

94ZIE; 

94FVN; 

94LMV. 

2) het belang van de IT-projecten  in verhouding tot het totaalbedrag van kostencentrum 

94KWS. Dit kostencentrum is één van de belangrijkste van de onderneming. De 

CREG is zich bewust van de financiële behoeften die gepaard gaan met de nieuwe 

opdrachten van de NV FLUXYS als gasvervoersonderneming in een geliberaliseerde 

markt, maar vraagt de onderneming toch, aansluitend op de verklaringen van de 

Gedelegeerd Bestuurder van de NV FLUXYS  tijdens het seminarie van 27 en 28 juni 

2002 in verband met de talrijke IT-projecten en de op dit gebied te maken keuzen, om 

de kosten die in dit kostencentrum gemaakt worden zoveel mogelijk te beheersen en 

te rationaliseren.   

3) het belang van kostencentrum 94ZNK waarover de CREG de NV FLUXYS later zal 

ondervragen. 

 

i) Voor haar eerstvolgende tariefvoorstel, verwijzend naar artikel18, 2°, van het tariefbesluit, 

dat bepaalt : « de vervoersonderneming (voert) een analytische boekhouding die een 

controleerbare toewijzing mogelijk maakt : a) van de kosten in functie van de 

verschillende diensten en subdiensten per klantengroep; b) van de opbrengsten in functie 

van de verschillende diensten per klantengroep » en naar artikel 20 van hetzelfde KB dat 

bepaalt « de vervoersonderneming voert haar analytische boekhouding bedoeld in artikel 

18, 2°, van dit besluit, zodat een rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen de 

kosten en de opbrengsten per dienst en subdiensten en per klantengroep en een 
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rentabiliteitsanalyse kan gemaakt worden », vraagt de CREG de NV FLUXYS de nodige 

inlichtingen en documenten te verschaffen met betrekking tot de volgende punten :  

1) punt 2.2 van de bijlage en meer bepaald de overzichtstabel van de geraamde kosten 

voor 2002 van de kostencentra en de aanverwante projecten (blz. 13) vermeldt 

bedragen maar geeft niet in detail weer wat elk kostencentrum vertegenwoordigt. Er 

wordt de NV FLUXYS gevraagd de benaming en de inhoud van elk kostencentrum 

nader te specificeren, evenals de verschillende kostenelementen van elk 

kostencentrum en zijn aanverwante projecten ; 

2) punt 2.6 van bijlage I (blz. 37) betreffende de opsplitsing volgens welbepaalde 

verdeelsleutels van de door de kostencentra gemaakte kosten over de uiteenlopende 

diensten en subdiensten vermeldt enkel de aan de diensten en subdiensten 

toegewezen percentages. Deze beknopte voorstelling laat de CREG niet toe een 

grondige controle van de verdeelsleutels en de toewijzing van de kosten uit te 

voeren. Er wordt de NV FLUXYS gevraagd aan elke tabel de nodige kolommen toe te 

voegen om de toepassing van de toepasbare verdeelsleutel in detail weer te geven 

(bijv. : 94PZH (blz. 86) : het aantal posten en telmachines aanduiden voor de 

overbrenging in België, de opslag, de terminal en het totaalbedrag; 94VFD : het 

aantal tussenkomsten, het aantal op afstand bediende kleppen, het aantal kilometer 

kabel, … voor elk van de activiteiten/diensten) aanduiden; 

3) er wordt de NV FLUXYS gevraagd, voor elke dienst van het tariefbesluit, in de vorm 

van een overzichtstabel de benaming van de kostencentra en de bedragen te 

vermelden die op deze dienst afgewenteld worden en die resulteren in de tabellen op 

bladzijden 77 tot 79 van het hoofddocument van 24 juni 2002. 

Punt 1 moet het voorwerp uitmaken van een voorstel voor het werkingsjaar 2003.  Punten 2 

en 3 moeten ten laatste voor het werkingsjaar 2004 geregeld zijn. 

 

j) De CREG stelt vast dat punt 3 van de bijlage in verband met de investeringslasten 

merkelijk minder in detail uitgewerkt is dan punt 2 i.v.m. de exploitatielasten. Dat is onder 

meer het geval voor de verdeelsleutels en de toewijzing van de vaste activa, die merkelijk 

minder gedetailleerd zijn dan punt 2. Ingevolge deze vaststelling wordt de NV FLUXYS 

gevraagd in een tabel nadere details te verstrekken over elke vastlegging en het bedrag 

dat resulteert uit de toepassing van hun respectieve verdeelsleutel naar de diensten van 

het tariefbesluit toe. Vervolgens zal elk van deze bedragen vermeld worden ten aanzien 

van de dienst in het tariefbesluit waarop het betrekking heeft. Punt 3.3 van de bijlage 

geeft in verschillende algemene tabellen (blz. 128-134) de afschrijvingen, de RAB en de 

kosten van het geïnvesteerde kapitaal voor de diensten van het tariefbesluit weer. Voor 

de volgende tariefvoorstellen wordt er gevraagd per dienst van het tariefbesluit nadere 
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details te verstrekken over de verschillende afschrijvingen en de vaste activa waarop ze 

betrekking hebben en waarmee men tot de in deze tabellen vermelde bedragen van de 

afschrijvingen komt. 

 

k) De CREG vraagt de NV FLUXYS, overeenkomstig artikel 16, §1, van het tariefbesluit, de 

bijlage II in verband met de inlichtingen die door de vervoersonderneming ter beschikking 

van de CREG moeten gesteld worden beter te motiveren. Sommige gegevens zijn 

immers onbestaand of onvoldoende uitgebreid, meer bepaald ten aanzien van de 

hypotheses en berekeningswijzen aan de hand waarvan ze konden bepaald worden, 

evenals wat hun weerslag op het budget en op het  tariefbesluit betreft. Aanvullende 

inlichtingen worden gevraagd over de punten die aangestipt werden in de brieven van de 

CREG van 8 juli en 1 augustus 2002.  

 

l) Bij het bekijken van de overzichtstabel van de geplande investeringen (blz. 124 van 

bijlage I), stelt de CREG de hoge inrichtingskosten van de maatschappelijke zetel  vast. 
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3.  Aanvullende opmerkingen 
 

m) De hypotheses en principes die door de NV FLUXYS in het raam van het tariefvoorstel 

voor 2002 werden vooropgesteld, meer bepaald bij gebrek aan een gedragscode en 

richtsnoeren, binden de CREG geenszins en worden niet beschouwd als zijnde 

verworven voor de volgende voorstellen.  Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor 

ze te herzien en te revalueren en de NV FLUXYS te vragen voor de toekomst rekening te 

houden met eventuele wijzigingen ervan. 

 

n) De CREG zal onder meer een analyse maken van de impact van de bedingen van 

tarifaire supplementen, de behoeften aan en de kosten van de werkingreserves, de 

verdeelsleutels van de kosten, de toewijzing en de inhoud van de kostencentra, … en 

behoudt zich het recht voor de NV FLUXYS te vragen in haar volgende voorstellen 

rekening te houden met de opmerkingen die na afloop van deze analyses zullen gemaakt 

worden. 

 

o) In haar volgende voorstellen zal de NV FLUXYS, telkens een coëfficiënt of forfaitair 

bedrag gebruikt wordt, verwijzen naar de precieze cijfergegevens, berekeningen en 

verantwoordingen die tot deze coëfficiënten of bedragen leiden. Verantwoordingen in de 

vorm van verwijzingen naar historische gegevens en/of  beschouwingen van algemene 

aard zullen voortaan niet meer volstaan. 

 

p) Ten slotte vraagt de CREG de NV FLUXYS haar zo spoedig mogelijk en in elk geval 

vroeg genoeg om haar toe te laten het budget en het tariefvoorstel voor 2003 te 

onderzoeken, een overzichtstabel te bezorgen waarin, op individuele manier, alle 

kenmerken van elk van de (ongeveer 500) afnamepunten van de NV FLUXYS vermeld 

worden.  Deze kenmerken zijn, volgens een niet limitatieve opsomming: de naam 

(facultatief), het jaarverbruik, het uurdebiet waarop werd ingeschreven (vast, 

onderbreekbaar, seizoensgebonden), de afstand van het meest waarschijnlijke 

injectiepunt (eventueel voor verscheidene bevoorradingsscenario’s), de categorieën van 

diameter van de leidingen op het (de) beschouwde stuk(ken), de lengte per categorie van 

diameter, de druk in de leidingen, het type gas dat geleverd wordt (H/L), het aantal 

ingezette ontspanningsstations, het verlenen van de odoriseringsdienst, het aantal 

ontspanningsstations op het MT-net en het aantal leveringsposten. 

 

q) Wat de publicatie van de tarieven aangaat (in geval van goedkeuring) bepaalt het 

tariefbesluit in hoofdstuk V met betrekking tot de publicatie van de tarieven en meer 
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bepaald in zijn artikel 12, § 3, dat « de vervoersonderneming maakt de tarieven 

goedgekeurd door de Commissie onverwijld aan de netgebruikers bekend op de wijze die 

zij passend acht en stelt ze ter beschikking aan iedereen die erom verzoekt. Zij maakt ze 

eveneens onverwijld bekend langs elektronische weg ». De CREG maakt de 

vervoersonderneming erop attent dat de wettelijke voorschriften terzake dienen 

nageleefd te worden en dat er niet kan overwogen worden om de tarieven pas enige tijd 

na hun publicatie van kracht te laten worden. Eens gepubliceerd, krijgen de tarieven een 

openbaar karakter en kan elke gebruiker de onmiddellijke toepassing ervan eisen. 

 

r) De CREG vraagt de NV FLUXYS al de door haar goedgekeurde tarieven in beide 

landstalen en in het Engels op de website van de vervoersonderneming te publiceren . In 

afwachting van een gedragscode zal deze publicatie uitgebreide inlichtingen over de 

werkingsregels bevatten. De CREG vraagt de NV FLUXYS op deze website eveneens, 

zoals het geval is in punt 7.1.5 van het tariefvoorstel voor 2002, voor al de goedgekeurde 

tarieven uitvoerige voorbeelden van de toepassing ervan te geven. 
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BESLISSING INZAKE DE VRAAG TOT GOEDKEURING VAN 
DE TARIEVEN VOOR DE AANSLUITING OP EN HET 
GEBRUIK VAN HET VERVOERSNET EN DE 
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET JAAR 2002 
 

105. Na te hebben vastgesteld dat verscheidene van de 36 vragen die de CREG in haar 

brief van 8 juli 2002 had gesteld in verband met het voorstel van de NV FLUXYS van 24 juni 

2002 onvoldoende beantwoord bleven, zowel in de brief van de NV FLUXYS van 23 juli 2002 

als in die van 20 augustus 2002 (dit betreft onder meer de verantwoording van de RAB en 

WACC-waarden vervat in het voorstel van 24 juni 2002), niettegenstaande de meerderheid 

van de vragen in deze brieven wel beantwoord werden; 

 

106. Na te hebben vastgesteld dat de NV FLUXYS desalniettemin enigszins haar goede 

wil heeft getoond, in het bijzonder door vraag nr. 1 in verband met het globale budget van de 

onderneming te beantwoorden en door een tariefvoorstel te doen op basis van een door de 

CREG gewenst rapporteringsmodel, dat voor het jaar 2002 vereenvoudigd werd om rekening 

te houden met de voor alle partijen zeer korte termijnen; 

 

107. Na te hebben genoteerd dat, volgens de brief die op 6 september 2002 naar de 

CREG werd verstuurd, het analytisch boekhoudplan zal gewijzigd worden volgens de 

wensen die de CREG op 22 augustus 2002 had geuit; 

 

108. Na te hebben vastgesteld dat de voorgestelde tariefniveaus globaal genomen 

gunstiger zijn voor de afnemers van de NV FLUXYS dan de huidige tarieven (cf. paragrafen 

78, 92 en 102); 

 

109. Na te hebben vastgesteld dat de CREG geen volledige controle van de kosten 

inbegrepen in de tarieven heeft kunnen doen, omwille van een analytisch boekhoudplan dat 

moet verbeterd worden volgens het programma voorzien in paragraaf 104 punt b), en omdat 

de opgelegde termijnen niet toegestaan hebben alle gewenste onderzoeken uit te voeren; 

 

110. heeft de CREG besloten, in het raam van de opdracht die haar wordt toevertrouwd 

door artikel 15/14, §2, tweede lid, 9°bis, van de gaswet; 

- de tarieven voorgesteld in het rapporteringsmodel dat door de NV FLUXYS werd 

overgemaakt op 23 september 2002, op de bladzijde “berekening van het tarief, 

afgeronde te publiceren cijfers”, onder de rubriek tarief, goed te keuren; 
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- de kosten inbegrepen in de goedgekeurde en hierboven vermelde tarieven niet goed 

te keuren; 

- zich het recht voor te behouden om de goedgekeurde en hierboven vermelde 

tarieven aan te passen in geval van onverschoonbare fouten; 

- te onderlijnen dat haar beslissing geen enkel precedent schept en dus later niet kan 

ingeroepen worden, noch voor wat betreft de tarieven, noch voor de kosten. 

 

 

BESLISSING INZAKE DE VRAAG TOT 
GOEDKEURING VAN DE TARIEVEN VOOR DE 
AANSLUITING OP EN HET GEBRUIK VAN HET 
VERVOERSNET EN DE ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN VOOR 2003 EN VOLGENDE JAREN 

 

111. Aangezien heel wat artikels van de gaswet en van het tariefbesluit aanstippen dat de 

tarieven niet alleen de kosten moeten dekken maar ook een optimaal gebruik van de 

capaciteit van het net moeten waarborgen (artikel 15/5, §2, tweede lid, 4°, van de gaswet), 

en signalen van doeltreffendheid en efficiëntie moeten geven, beslist de CREG bijgevolg dat 

de NV FLUXYS in haar volgende voorstellen hiermee rekening houdt, in de mate dat deze 

signalen zinvol zijn voor de afnemers. 

 

112. De CREG beslist dat de NV FLUXYS in haar toekomstige budgetvoorstellen, die de 

toekomstige tariefvoorstellen zullen bevatten, rekening moet houden met de opmerkingen 

gemaakt in paragrafen 103 en 104 van dit document. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

François POSSEMIERS     Christine VANDERVEEREN 
Directeur       Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE: DEFINITIES GEBRUIKT DOOR DE NV 
FLUXYS VOOR HAAR TARIEFVOORSTEL 
 

De CREG heeft het tariefvoorstel van de NV FLUXYS onderzocht op basis van definities 

gehanteerd door de onderneming.  Voor de toekomst vraagt de CREG aan de NV FLUXYS 

om gebruik te maken van de definities voorkomend in de gedragscode, van zodra deze 

laatste van toepassing zal zijn. 

I. Terminologie eigen aan de overbrenging 
 
 
Ballon Cumul (berekend per uur) van de uuronevenwichten per 

route en per gebruiker 
 
Eindafnemer Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gas koopt 

voor eigen gebruik 
 
Uuronevenwicht Verschil berekend op uurbasis tussen de hoeveelheden 

geïnjecteerde energie aan het ingangspunt en de 
hoeveelheden energie afgenomen aan het afnamepunt 

 
Toegewezen gas Gedeelte van de totale gasstroom op een ingangspunt 

of op een afnamepunt toegekend aan elke betrokken 
netgebruiker overeenkomstig de toewijzingsregels die 
van kracht zijn met betrekking tot dit ingangs- of 
afnamepunt 

 
MTSR (Maximum Transport Uurcapaciteit voor de overbrenging van aardgas  
Services Rights) uitgedrukt in m³(n)/uur die door de netgebruiker voor een 

bepaalde route gedurende een bepaalde periode 
onderschreven werd 

 
Vaste MTSR MTSR die door de vervoersonderneming verzekerd 

wordt aan de netgebruiker overeenkomstig het 
overbrengingscontract 

 
Onderbreekbare MTSR MTSR die onvoorwaardelijk door de 

vervoersonderneming onderbroken kan worden 
overeenkomstig het overbrengingscontract. 

 
Ingangspunt Elk fysisch punt van het vervoersnet dat door de 

vervoersonderneming gedefinieerd wordt als punt waar 
het aardgas in het vervoersnet geïnjecteerd kan worden 

 
Afnamepunt Elk fysisch punt van een vervoersnet dat door de 

vervoersonderneming gedefinieerd wordt – met inbegrip 
van de aansluitingspunten op een openbaar 
distributienet in België – dat de vervoersonderneming 
toelaat om aardgas ter beschikking te stellen van de 
netgebruiker 
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Calorische bovenwaarde Dit is de hoeveelheid warmte uitgedrukt in  
(PCS) (mega)joule die ontwikkeld wordt bij de volledige 

verbranding met luchtoverschot van 1 m³ (n) aardgas op 
25 graden Celsius op een absolute druk van 1,01325 
bar met luchtoverschot op dezelfde temperatuur en druk, 
na het afkoelen van de verbrandingsproducten tot 25 
graden Celsius en nadat het door de verbranding 
gevormde water gecondenseerd is tot de vloeibare 
toestand en de verbrandingsproducten dezelfde totale 
dampmassa bevatten als het aardgas en de lucht voor 
de verbranding 

 
RF (Rate Flexibility) Uurcapaciteit voor de bijkomende flexibiliteit die de net 

gebruiker voor een welbepaalde periode  op het 
afnamepunt onderschreven heft bovenop de MTSR. De 
RF wordt uitgedrukt in m³ (n)/uur met een conventionele 
bovenwaarde (PCS) 

 
Basis-RF Forfaitaire RF-hoeveelheid die per afnamepunt aan elke 

netgebruiker toegekend wordt in verhouding tot de 
MTSR 

 
Onderschreven  Onderschrijving van RF per netgebruiker en per  
Complementaire RF afnamepunt bovenop de basis-RF 
 
Route Traject in het vervoersnet tussen het ingangspunt en het 

afnamepunt zoals vermeld in het overbrengingscontract 
 
Reservering van punt-naar- Reserveringssysteem van overbrengingscapaciteit 
punt (MTSR) per route  
 
Drukreduceerstation op het Ontspanningsinstallatie bestemd voor een bepaalde 
Afnamepunt (Dedicated   eindafnemer 
Pressure Reducing Station) 
 
Netgebruiker    Elke natuurlijke of rechtspersoon die levert aan of 
     Afneemt van het net 
 
 
VF (Volume Flexibility) Maximum toegelaten niveau van de Ballon  uitgedrukt in 

m³ (n) met een conventionele calorische bovenwaarde 
(PCS) 

 
Basis-VF Forfaitaire VF-hoeveelheid toegekend aan elke 

netgebruiker per afnamepunt en vastgelegd als een 
veelvoud van de basis-RF 

 
Onderschreven   Onderschrijving van VF per netgebruiker bovenop 
Complementaire VF   de basis-VF 
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II. Terminologie eigen aan de opslag  
 
Injectiecapaciteit   Maximum uurdebiet dat in de opslaginstallatie ge- 
     injecteerd kan worden, uitgedrukt in m³(n)/uur 
 
Emissiecapaciteit Uurdebiet voor de afname van de opslaginstallatie, 

uitgedrukt in m³(n)/uur 
 
Vaste opslagdienst   Opslagdienst die door de vervoersonderneming  
     verzekerd wordt overeenkomstig het opslagcontract 
 
Opslagcapaciteit Maximum gasvolume dat door de vervoersonderneming  

opgeslagen kan worden voor de gebruikers van de 
opslagdienst, uitgedrukt in m³ (n) 

 
Onderbreekbare Opslagdienst die onvoorwaardelijk door de  
Opslagdienst vervoersonderneming onderbroken kan worden 

overeenkomstig het opslagcontract 
 

 

III. Terminologie eigen aan terminalling  
 
 
Vaste Emissiecapaciteit  Afnamedebiet dat door de vervoersonderneming 

verzekerd wordt overeenkomstig het terminalling-
contract en uitgedrukt in GWh/dag 

 
Onderbreekbare emissie-   Afnamedebiet dat onvoorwaardelijk door de  
Capaciteit  vervoersonderneming verzekerd wordt 

overeenkomstig het terminalling-contract en 
uitgedrukt in GWh/dag 

 
Basisopslag  Buffer voor de opslagcapaciteit waarover elke 

gebruiker van de terminaldienst gedurende een 
beperkte duur beschikt, uitgedrukt in GWh 

 
Flexibiliteitsopslag  Opslagcapaciteit die voor een welbepaalde duur 

onderschreven is bovenop de basisopslag en 
uitgedrukt in GWh 
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