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INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE 
OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN 
VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN 
 
De CREG heeft een indicatieve vergelijking gemaakt van de tarieven voor het 
gebruik van het vervoersnet van DISTRIGAS (sinds 30 november 2001 FLUXYS NV 
genaamd) met die van de meest representatieve gasoperatoren van de buurlanden 
die over een gasmarkt beschikken die een vergelijkbare graad van maturiteit met die 
van België heeft.  In dit document worden de krachtlijnen en conclusies van deze 
studie hernomen. 
 
 

1. CONTEXT EN DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIE 
 
De CREG wilde de in België toegepaste tarieven voor de toegang van derden tot het 
gasvervoersnet vergelijken met deze in andere landen, omdat de hoogte van de 
tarieven een sleutelelement is in het openstellen van de gasmarkt voor concurrentie. 
 
Inderdaad, te hoge tarieven werken remmend op het gebruik van de 
vervoersinfrastructuren door potentiële gasleveranciers, en daardoor op de opening 
van de markt voor concurrentie.  Daarentegen kunnen te lage tarieven de operatoren 
van gasvervoersnetten in problemen brengen, want de rendabiliteit van hun 
infrastructuren zal ontoereikend zijn, en de marges die nodig zijn voor nieuwe 
investeringen zullen niet voorhanden zijn. 
 
De overbrengingstarieven die in deze studie geanalyseerd worden werden berekend 
op basis van door de operatoren gepubliceerde indicatieve tarieven.  Die kunnen 
echter afwijken van de openbare tarieven gepubliceerd na afloop van de 
onderhandelingen met de netgebruiker.  Het principe van een onderhandelde 
toegang is van toepassing in de landen die in deze studie beschouwd worden. 
 
België echter heeft in juli 2001 geopteerd voor een gereglementeerde toegang tot het 
net, waarbij de tarieven van FLUXYS en van elke netbeheerder die in België actief is, 
voortaan door de CREG goedgekeurd en gepubliceerd moeten worden, om in voege 
te treden.  Bijgevolg heeft het resultaat van de studie slechts een louter indicatief 
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karakter wat het heden en het verleden aangaat en kan het in België geenszins een 
basis vormen voor de toekomstige gereguleerde tarieven die weldra zullen toegepast 
moeten worden door FLUXYS. 
 
De studie van de CREG betreft de transportkosten.  Om de totale aardgasprijs 
betaald door de eindafnemer te bekomen, moeten de prijs van het ingevoerde 
aardgas, de kosten voortvloeiend uit de activiteiten op het vlak van opslag, LNG en 
flexibiliteit, en de distributieprijs aan de kleine gasverbruikers hierbij opgeteld worden. 
 
De operatoren beschouwd in deze studie zijn, naast FLUXYS, Gaz de France (F), 
Ruhrgas (D), Wingas (D) en Gasunie (N).   
 
De vergelijking heeft betrekking op de tarieven van het transport door groot 
vervoersnet (GV – leidingen met een diameter groter dan 99 mm), maar eveneens op 
de tarieven van het transport door middelgroot vervoersnet (MV - leidingen met een 
diameter kleiner dan 99 mm), wat verder gaat dan de meeste vergelijkingen die 
totnogtoe verwezenlijkt werden, meer bepaald ook de vergelijkende studie van de 
Europese Commissie. Immers, elke verbruiker, hoe belangrijk ook, wordt over het 
algemeen bevoorraad via een korter of langer stuk van het middelgroot vervoersnet.  
 
De vergelijking werd uitgevoerd op basis van per 30 oktober 2001 geldende 
gegevens, afkomstig van de websites van de vervoersondernemingen. Ze plaatst dus 
de tarieven van de beschouwde operatoren naast elkaar die op die datum van kracht 
waren en die overigens aan regelmatige controles worden onderworpen. De 
vergelijking omvat niet de flexibiliteitsdiensten, ook al kan een deel hiervan in 
verband gebracht worden met de basisdienst van overbrenging, noch de 
opslagdiensten.  
 
De tarieven van FLUXYS die vóór 30 oktober 2001 van kracht waren werden 
eveneens in deze vergelijking opgenomen, om hun peil te beoordelen en een 
eventuele dalende of stijgende tendens te ontdekken. Daarbij dient genoteerd dat 
enkel de tarieven van na 30 oktober 2001 door FLUXYS werden toegepast, met 
terugwerkende kracht over het hele jaar 2001.  Deze indicatieve tarieven werden 
noch goedgekeurd, noch gecontroleerd door de CREG, overeenkomstig het principe 
van onderhandelde toegang. 
 
Er werden vijf types van verbruikers bepaald met vrij representatieve 
verbruiksprofielen voor de grote categorieën Belgische in aanmerking komende 
verbruikers die door het vervoersnet van gas worden voorzien.  Voor elk type van 
afnemer werden verschillende afstanden, zowel op het groot als op het middelgroot 
vervoersnet, in beschouwing genomen.  De vergelijking van de CREG gebeurde door 
voor elke operator en elk type van afnemer de kosten, in euro, voor de overbrenging 
van een kubieke meter aardgas te berekenen, op basis van een vast 
vervoerscontract voor de duur van een jaar.  De toegepaste tarieven zijn exclusief 
BTW, inflatie en indexaanpassing. 
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2.   GRAFIEKEN 
 

Zeer grote industriële afnemer - type STEG-centrale, 450 Mm³/jaar,
 lastenfactor 0,75
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Grote industriële afnemer, 100 Mm³/jaar, lastenfactor : 0,91
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Middelgrote industrële afnemer, 10 Mm³/jaar, lastenfactor : 0.75

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

MV : 20 km MV: 40 km MV : 20 km

GV : 30 km GV : 60 km GV : 100 km

Eu
r/1

00
0 

m
³

Fluxys (> 30/10/01)
GDF
Ruhrgas
Wingas
Gasunie

 
 
 
 
 

Kleine industriële afnemer, 5 Mm³/jaar, lastenfactor: 0,70

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

MV : 20 km MV : 40 km MV : 20 km

GV : 30 km GV : 60 km GV : 100 km

Eu
r/1

00
0 

m
³ Fluxys (> 30/10/01)

GDF

Ruhrgas

Wingas

Gasunie

 
 
 
 
 



 Persconferentie  05/04/2002 5/6 

Openbare distributie, 600 Mm³/jaar, lastenfactor: 0,30
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Kleine industriële afnemer, 2 Mm³/jaar, lastenfactor : 0,70
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3.  CONCLUSIES 
 
De resultaten van deze vergelijking moeten genuanceerd worden, aangezien 
bepaalde elementen van de tarieven beïnvloed kunnen worden door lokale 
omstandigheden, en omdat soms gewerkt werd met benaderingen, hoewel die 
relatief objectief zijn, teneinde een gemeenschappelijke vertrekbasis te hebben.  Wat 
betreft de in de basisoverbrengingstarieven van sommige operatoren, waaronder ook 
FLUXYS, geïntegreerde flexibiliteit, werd beslist deze niet in beschouwing te nemen 
in deze eerste studie. 
 
 
De algemene besluiten die men uit deze studie kan trekken zijn de volgende :  
 

- Voor alle beschouwde types van afnemers samen liggen de lasten toegepast 
door FLUXYS, op basis van de tarieven die van kracht waren vóór 30 oktober 
2001, systematisch hoger dan de lasten voortvloeiend uit de tarieven die van 
kracht zijn sedert 30 oktober 2001. Deze prijsdaling had tot gevolg dat de door 
FLUXYS toegepaste tarieven dichter bij het gemiddelde van de 5 onderzochte 
operatoren kwamen te liggen ; 

 
- In vergelijking met de andere operatoren zijn de tarieven van FLUXYS (van 

kracht sedert 30 oktober 2001) niet de goedkoopste. Ze zijn echter ook niet de 
duurste ; 

 
- De tarieven van FLUXYS zijn gevoelig voor de vervoersafstand en meer 

bepaald voor de afstand afgelegd op het middelgroot  vervoersnet. Dit is een 
algemene trend, behalve bij GASUNIE ; 

 
- Net zoals de indicatieve tarieven van de overige operatoren, zijn de tarieven 

van FLUXYS gunstig voor verbruikers met een hoog jaarverbruik (hoger dan 
20.000.000 m³/jaar) en een hoge lastenfactor (hoger dan 0,75) ; 

 
- Voor de kleine, niet in aanmerking komende industrieel die minder dan 

2.000.000 Nm³ gas per jaar verbruikt, merkt men dat de tarieven van FLUXYS 
tamelijk hoger liggen dan het gemiddelde van de beschouwde operatoren. 
Deze gevoelige verhoging is te verklaren door de toepassing van een vaste 
bijdrage per afnamestation, waarvan de grootte in verhouding tot de overige 
tariefelementen zich bijzonder sterk laat gevoelen bij de kleine verbruikers. Uit 
deze laatste indicatieve vergelijking kan men afleiden dat de huidige tarieven 
van FLUXYS niet aangepast zijn aan de momenteel niet in aanmerking 
komende afnemers aangesloten op het vervoersnet. 
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