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VAN FLUXYS EN FLUXYS LNG 
 

 
Op 27 maart 2003 bezorgde de CREG aan FLUXYS en FLUXYS LNG haar beslissing over de 
verslagen en gegevens die de beide vennootschappen aan de Commissie moeten verstrekken met 
het oog op de controle van de tarieven voor het gebruik van het gasvervoersnet van het jaar 2002. 
 
Deze tarieven, die door de vervoersondernemingen worden uitgewerkt op basis van een budget, 
worden elk jaar door de CREG goedgekeurd vooraleer ze van kracht worden. Eens het exploitatiejaar 
voorbij, is de CREG bevoegd om de bonus of malus ontstaan uit de toepassing van de tarieven goed 
te keuren en aldus te beslissen over het bedrag dat moet worden overgedragen naar een 
regularisatierekening ten voordele of ten laste van de toekomstige tarieven. 
 
Een belangrijk element van de beslissing van 27 maart betreft het omzetoverschot dat resulteerde 
uit de onderhandelde tarieven (toegepast van januari tot oktober 2002) en de andere opbrengsten 
(over heel het jaar 2002). De CREG heeft gevraagd dat deze extra inkomsten ten opzichte van het 
budget (21,4 miljoen €) in de regularisatierekening zouden worden opgenomen, ten voordele van de 
toekomstige tarieven.   
 
In deze beslissing heeft de CREG echter besloten de overdracht van het boekjaar niet definitief goed 
te keuren en in deze kwestie de knoop definitief door te hakken aan de hand van de antwoorden van 
FLUXYS en FLUXYS LNG op de vragen en eisen van de CREG.  
 

Er is een constructieve dialoog ontstaan tussen beide partijen, die tot een overeenkomst kwamen.   

 
Er werd beslist de som die in de regularisatierekening geboekt werd ten voordele van de 
toekomstige tarieven te verhogen met het bedrag van de andere opbrengsten. Dat stelt de 
rechten van de gebruikers van het gasvervoersnet veilig en is een goede stap in de richting 
van stabiele tarieven. 
 
Het omzetoverschot dat resulteerde uit de onderhandelde tarieven zal worden toegewezen aan 
het versterken van de investeringsmiddelen van FLUXYS en FLUXYS LNG en zal bij voorrang 
bestemd zijn voor investeringen ten gunste van de gebruikers van het gasvervoersnet die een 
beroep doen op de gereguleerde diensten (overbrenging, opslag en LNG-terminaling). 
 
Op 12 juni 2003 heeft de CREG een beslissing aangenomen waarin ze op definitieve wijze het bedrag 
van het boekjaar 2002 goedkeurt dat moet worden overgedragen ten voordele van de toekomstige 
tarieven en die de hierboven beschreven maatregelen bevestigt. 
 
 
 
Voor nadere inlichtingen :  Laurent JACQUET, CREG, Directie voor de Prijzen en Rekeningen 
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