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Persbericht 
 
Aardgasmarkt: CREG beslist tot goedkeuring budget- en tariefvoorstel 2002 
van Fluxys NV inzake gebruik van het vervoersnet en ondersteunende diensten  
 
 
 
Wettelijk en regulerend kader 
 
Op basis van de amendementen van juli 2001 op de Belgische Gaswet van 12 april 1965 en 
het Koninklijk Besluit van 15 april 2002 (Tariefbesluit) wordt voor de aardgasmarkt inzake het 
gebruik van het vervoersnet en ondersteunende diensten overgeschakeld van het huidige 
systeem van onderhandelde tarieven naar een systeem van gereglementeerde tarieven. De 
gereglementeerde tarieven omvatten drie soorten diensten: aardgasoverbrengingsdiensten 
voor de levering van aardgas in België, aardgasopslagdiensten en LNG-terminallingdiensten. 
 
 
Goedkeuring tariefvoorstel 2002 van FIuxys NV  
 
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ontving binnen de 
termijnen opgelegd door het Tariefbesluit van Fluxys NV een budget-  en tariefvoorstel voor 
2002, bijkomende inlichtingen en een rapporteringsmodel. Na onderzoek is de CREG van 
mening dat de voorgestelde tarieven voor 2002 globaal voor de klanten voordeliger zijn dan 
de huidige tarieven. 
 
Onderzoek van de CREG wijst ook uit dat Fluxys NV met de voorgestelde tarieven voor 2002 
in Europees perspectief tot de groep aardgastransportoperatoren met de laagste tarieven 
behoort. Bovendien dekken de voorgestelde tarieven voor 2002 de kosten van Fluxys NV en 
creëren ze een winstmarge om het kapitaal te vergoeden en toekomstgericht te investeren. 
 
Op basis van deze elementen heeft de CREG op 26 september 2002 het tariefvoorstel 2002 
van Fluxys NV goedgekeurd, onder verwijzing naar de bevoegdheid die de CREG ontleent 
aan artikel 10, § 3 van het Tariefbesluit. De CREG zal haar beslissing bekendmaken in het 
Belgisch Staatsblad en daarna zal Fluxys NV de nieuwe tarieven 2002 publiceren op zijn 
website.  
 
 
Tarieven 2003 
 
Conform het Tariefbesluit moet de CREG uiterlijk op 30 september 2002 van een tarief  en 
budgetvoorstel voor het jaar 2003 ontvangen. 
 
In de loop van het najaar 2002 heeft de CREG een onafhankelijke auditor aangesteld om de 
activa van Fluxys NV voor aardgasoverbrenging, aardgasopslag en LNG-terminalling te 
waarderen. 
 
De CREG zal het tariefvoorstel 2003 van Fluxys NV evalueren in het licht van de conclusies 
die de onafhankelijke auditor maakt. Die conclusies zullen ook als basis dienen om vanaf 
2003 de billijke winstmarge van Fluxys NV voor de gereglementeerde diensten te berekenen. 
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De CREG heeft ook een werkprogramma opgesteld om in 2003 in overleg met Fluxys NV te 
onderzoeken hoe het tariefsysteem verder kan worden ontwikkeld om correcte prijssignalen 
te geven aan de netgebruikers en om de ontwikkelingen op Europees niveau te integreren. 
 
Gedragscode 
 
De CREG heeft aan de federale Regering een voorstel van Koninklijk Besluit inzake de 
Gedragscode overgemaakt. Het voorstel legt de grote richtlijnen vast inzake de toegang tot 
de overbrengingsinfrastructuur, de opslaginstallaties en de LNG-terminal. De federale 
Ministerraad keurde het ontwerp KB op 19 juli in eerste lezing goed. Het KB vormt een 
noodzakelijke aanvulling op het gereglementeerde tarievensysteem om op een adequate 
manier de toegang tot het vervoersnet te kunnen organiseren. De CREG gaat ervan uit dat 
Fluxys NV het KB in kwestie als richtsnoer neemt bij het bepalen van de operationele regels 
voor het gebruik van zijn diensten. 
 
 
 



 
 
 

PERSCONFERENTIE 
Maandag 30 september 2002 

 
 

GOEDKEURING VAN DE TARIEVEN VOOR DE 
AANSLUITING OP EN HET GEBRUIK VAN HET 

VERVOERSNET EN DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
VAN FLUXYS NV 

 
 
A. BESCHRIJVING VAN HET TARIEVENVOORSTEL VAN FLUXYS NV 
 
 
De tarieven zoals vermeld in de aanvraag van de NV FLUXYS tot goedkeuring betreffen de 
gereglementeerde tarieven voor bepaalde basisdiensten en  complementaire diensten die 
betrekking hebben op de overbrenging, 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 zijn ze , zoals voorzien in het tariefbesluit, 
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 
 
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 : maximale toegelaten druk voor de dienst 
>= 65 bar) is van toepassing als de route enkel de hoofdvervoersleidingen van het 
net gebruikt. 
 De tarieven voor capaciteit op hoge en middendruk (MD : maximale toegelaten druk 

voor de dienst < 65 bar) zijn van toepassing als de route gebruik maakt van het 
secundair vervoersleidingennet. 

 
Deze tarieven bedragen :   
 
Vaste HD-capaciteit      33,4 €/(m³(n)/u/jaar 
Vaste MD-capaciteit      11,7 €/(m³(n)/u/jaar 
 
Onderbreekbare HD-capaciteit                20,0 €/(m³(n)/u/jaar 
 
Onderbreekbare MD-capaciteit                  7,0 €/(m³(n)/u/jaar 



  Pagina 2 van 14  

 
Bovendien, bevat het tarief een commodity element dat bedraagt : 
 
Commodity term 0,2 % van de overgebrachte energie die dagelijks gewaardeerd 

wordt op basis van de publicaties van Heren voor de markt van 
Zeebrugge 

 
 
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. 
 
De standaardduur van de contracten bedraagt één jaar, maar een langere duur kan 
aangevraagd worden door de netgebruiker.  Nochtans, kan een netgebruiker die capaciteit 
wil onderschrijven buiten de periode van 1 januari tot 31 maart voor een periode minder dan 
één jaar, een vaste capaciteit onderschrijven tegen het seizoensgebonden capaciteitstarief. 
 
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 tarifaire supplementen van toepassing die 
bedoeld zijn om de gebruikers er toe aan te zetten een capaciteitsniveau te onderschrijven 
dat hun behoeften dekt. 
 
Tarifaire supplementen worden toegepast om gebruikers er toe aan te zetten hun dagelijkse 
en uur- hoeveelheden zo precies mogelijk aan te duiden.  Een hernominatietarief van 50 €  is 
van toepassing als de gebruiker overgaat tot een hernominatie. 
 
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. 
 
De capaciteitsdienst omvat voor elke netgebruiker, een basis flexibiliteitsdienst : 
 
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     5,5 €/(m³(n)/u/jaar 
Gereserveerde –VF     2,5 €/(m³(n)/jaar 
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De som van de basis-RF en van de complementaire onderschreven RF mag 15% van de 
onderschreven capaciteit per route niet overschrijden. 
 
De VF hoeveelheid wordt toegekend per netgebruiker en per ingangspunt. Tarifaire 
supplementen worden toegepast bij het niet naleven van de regels met betrekking tot de 
flexibiliteit. Deze tarifaire supplementen worden maandelijks berekend in functie van de 
vastgestelde overtredingen. 
 
Het tarief voor het gebruik van een ontspanningsstation op het afnamepunt , t.t.z. een 
drukreduceerstation bestemd voor een bepaalde eindafnemer bedraagt : 
 
Dedicated  PRS     7,8 €/(m³(n)/u/jaar 
       (reductiestation op het afnamepunt) 
 
Het tarief voor de odorisatie van het gas is gebaseerd op het reëel geodoriseerd gasvolume 
en bedraagt : 
 
Odorisatie      0,73 €/ 1000 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 : 
 
 
Transformatoren     5.498.866 €/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. 
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2. Opslag 
 
De vervoersonderneming beschikt momenteel over twee opslaginstallaties in gebruik in 
België: de opslag in watervoerende lagen te Loenhout en de LNG opslag  voor de 
peakshaving te Dudzele. 
 
De opslagcapaciteiten zijn bij voorrang gereserveerd voor de openbare distributie en hun niet 
in aanmerking komende klanten 
 
 
De opslag te Loenhout 
 
Het tarief is gebaseerd op de definitie van een standaard opslageenheid die een 
opslagcapaciteit, een injectiecapaciteit, een basis-emissiecapaciteit en een emissiecapaciteit 
in piekperiode combineert. 
 
De getarifeerde standaard opslageenheid bestaat uit : 
 

• 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 FLUXYS om de integriteit 
van het net te bewaren in geval van een plots onevenwicht. 
 
De tarieven voor standaard opslageenheid bedragen : 
 
Vaste standaard opslageenheid     51.637 €/jaar 
Onderbreekbare standaard opslageenheid   30.982 €/jaar 
 
 
Om haar gasconsumptie voor het laten functioneren van de opslaginstallatie te dekken, 
neemt de vervoersonderneming bovendien gas af ten belope van 1,5 % van de door de 
gebruiker 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 
 
Het gebruik van de peakshaving van Dudzele is forfaitair en bedraagt : 
 
Forfaitair tarief voor het gebruik van de installatie :   10.449.907 €/jaar 
 
Om haar gasconsumptie voor het laten functioneren van de peakshaving te dekken, neemt 
de vervoersonderneming bovendien gas af ten belope van 1,5 % van de 
emissiehoeveelheden van de gebruiker op de opslagdienst. 
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De NV FLUXYS zal een ander tarief voor de peakshaving voorstellen voor 2003. 
 
 
3. Terminalling 
 
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. 
 
De ontvangst en het lossen van de LNG tanker bedraagt per lading : 
 
Ontvangst      168.572 €/lading 
 
De opslagdienst bestaat uit twee elementen : de basisopslag en de flexibiliteitsopslag.  De 
basisopslag is de buffer voor de opslagcapaciteit waarover elke gebruiker beschikt 
gedurende een beperkte duur. Deze duur staat in functie van de geloste hoeveelheid en 
bedraagt zes 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       30.143 €/dag 
Flexibiliteitsopslag       31,9 €/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 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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B. ANALYSE VAN DE TARIEVEN VOOR OVERBRENGING,  
OPSLAG EN LNG OPGENOMEN IN HET VOORSTEL 2002 VAN 
DE NV FLUXUS IN VERGELIJKING MET DE TARIEVEN VAN 
BUITENLANDSE OPERATOREN 

 
 
De CREG heeft haar eigen studie gemaakt om na te gaan hoe concurrerend de tarieven 
voor overbrenging, opslag en LNG van de NV FLUXYS zich verhouden tot die van de meest 
representatieve operatoren van de buurlanden die beschikken over een gasmarkt 
beschikken met een vergelijkbare graad van maturiteit als in België.  
 
Toch mag men niet uit het oog verliezen dat er onderlinge verschillen tussen deze 
operatoren bestaan 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, … 
 
Het voorliggende document geeft de principes en de algemene conclusies van deze studie 
weer. 
 
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 voortvloeit 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 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). 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 na te gaan of sommige categorieën verbruikers niet bevoordeeld 
worden t.o.v. andere.  

 
 
 

1. Vergelijking van de overbrengingstarieven  
 

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. De onderhandelde tarieven die van kracht werden op 10 augustus 2000 en die welke  
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van kracht werden op 30 oktober 2001 werden eveneens in beschouwing genomen, om het 
peil ervan na te gaan en een eventuele dalende of stijgende tendens vast te stellen. 
 
Wat de buitenlandse operatoren betreft, werden de gevallen beschouwd van Gaz de France 
Transport (GDF), Ruhrgas (Duitsland), Wingas (Duitsland) en Gastransportservices 
(Gasunie – Nederland). De in aanmerking genomen tarieven zijn die welke van kracht waren 
op 1 juli 2002.   
 

1.1 Vergelijking van de theoretische globale opbrengst voor de Belgische markt 
 
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.   
 
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. 
 

 
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 seizoengebonden aanbod. 

 

Evolutie van de tarieven van FLUXYS
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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.  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 liggen de tarieven van GASUNIE, wanneer 
men het scenario ‘gemiddelde ontvangsten’ neemt, ongeveer 16% lager dan de tarieven van 
de NV FLUXYS voor 2002.  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 tarieven van de NV FLUXYS te evalueren. 
 

1.2 Vergelijking van de prijs betaald per type van afnemer 
 
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 en inflatie.  
 
De andere hypotheses waarop de vergelijking rust zijn: 

- een vast overbrengingscontract van 1 jaar; 
- in het geval waar het tarief afhankelijk is van de diameter, beschouwt men een leiding 

met een diameter van 900 mm voor het groot vervoersnet (LT) en een diameter van 
500 mm voor het gemiddeld vervoersnet (MT); 

- tarieven exclusief BTW en inflatie; 
 

Er werden types van afnemers in beschouwing genomen, met vrij representatieve 
verbruiksprofielen voor de grote categorieën Belgische in aanmerking komende verbruikers, 
die door het vervoersnet van gas worden voorzien. Hier word een grote industriële afnemer 
met een jaarverbruik van 100.000.000 m³(n) en een lastenfactor van 0,91 in beschouwing 
genomen. 
 
 

 

Vergelijking van de globale ontvangst  (€)
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Algemeen genomen kan men als volgt besluiten :  
 

 
- 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 %; 
 
- 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 € die verhoudingsgewijs zwaarder 
woog op het geringe verbruik dan op het hoge. 

 
 

2. Vergelijking van de opslagtarieven  
 

Wat de gasopslag betreft, werden voor 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 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-Duitsland), Wingas, Enagas (Spanje), Dynegy (UK) en Dong 
(Denemarken).  De beschouwde tarieven zijn die welke van kracht waren op 1 juli 2002.  
 
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.  

 
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. 
 

Groot industrieel, 100 Mm³/jaar, lastenfactor 0,91
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2.1  Vergelijking van de theoretische globale opbrengst 

 
 
Bij het bekijken van bovenstaande grafiek stelt men vast dat het tariefpeil van,GDF, 
WINGAS, VNG en DYNEGY 2002 met om en nabij 42%, 39%, 30% en 20% hoger ligt dan 
de FLUXYS-tarieven voor 2002.     
 
De tarieven van ENAGAS, daarentegen, zijn zowat 14% lager dan die van FLUXYS. De 
tarieven van DONG 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). 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. 
 

Globale opbrengst (€)
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2.2  Vergelijking van de prijs betaald per categorie afnemers 
 
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. Hier werd een grote afnemer die een volume van 75 M m³(n) gas wil 
opslaan in beschouwing genomen.  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. 
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.   
 

 
 
 

De besluiten zijn de volgende :  
 

- Per operator en voor een bepaalde afgifteduur zijn de door de verschillende types 
van afnemers betaalde prijzen, uitgedrukt in €/m³(n), vergelijkbaar. 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, 
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 ; 

 
- 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 Fluxys rond het gemiddelde.  Voor 
een afgifteduur van 30 en 15 dagen worden ze de duurste na deze van Wingas. Deze 
laatste twee gevallen zijn zuiver indicatief en bedoeld om de evolutie van de 

Groot gebruiker : 75 M m³
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verschillende tarieven in functie van de afgifteduur te illustreren en mogen dan ook, 
met name voor FLUXYS,  niet beschouwd worden als zijnde representatief ; het hoge 
peil van sommige tarieven is bijzonder hoog omwille van de fysische eigenschappen 
van de opslagmogelijkheden, die nauwelijks voorzien zijn op zo’n korte afgiftetijden. 

 
 
3. Vergelijking van de tarieven voor de LNG-diensten  

 
Wat de LNG-diensten betreft, werden voor 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 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), 
ENEAGAS en SNAM RETE GAS (Italië).  De beschouwde tarieven zijn die welke van kracht 
waren op 1 juli 2002.  
 
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, …). Enkel werden de vaste LNG-diensten in 
beschouwing genomen. 
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3.1 Vergelijking van de theoretische globale opbrengst 
 

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 FLUXYS.    
Daarentegen liggen de tarieven van ENAGAS ongeveer 14 % lager dan de tarieven voor 
2002 van 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. 
 
 

3.2 Vergelijking van de prijs betaald per type klant 
 
Types van klanten met verschillende profielen inzake gebruik van LNG-diensten  werden in 
aanmerking genomen. Hier werd 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, in beschouwing genomen.  De beschouwde afgifteduur bedraagt 10 dagen.  De CREG 
is er van uitgegaan dat de werkelijke leveringen overeenstemmen met de gecontracteerde 
hoeveelheid.  De afgeleverde hoeveelheid komt overeen met de energetische waarde van de 
leveringen. 
 
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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De besluiten zijn de volgende :  

 
- De FLUXYS-tarieven voor 2002 zijn 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 

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 
FLUXYS in de middenmoot thuishoort; 
 

- Toegepast op verschillende afgiftetijden, geven de tarieven van 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 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. 

 
 
 
VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN : 
Laurent JACQUET  
Adviseur 
Directie voor de Controle van de Prijzen en de Rekeningen op de Gasmarkt 
Tel. 02/289.76.63 – e-mail : laurent.jacquet@creg.be  
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