
Fluxys Belgium - Tarieven voor vervoersdiensten voor het jaar 2017

Voor jaar 2017 (*)

Tarieven voor reservaties van capaciteitsrechten voor 1 jaar

Entry op Interconnectiepunten Vast Onderbreekbaar Backhaul

Alveringem 0,767 0,614

Dunkirk LNG Terminal 0,767 0,614

Eynatten 1 0,767 0,614

Eynatten 2 0,767 0,614

IZT 0,767 0,614

Loenhout 0,767 0,614

Hilvarenbeek L 0,885 0,708

's Gravenvoeren 0,767 0,614

Virtualys 0,767 0,614 0,614

Zandvliet H 0,767 0,614

Zeebrugge 0,767 0,614

Zeebrugge LNG Terminal 0,767 0,614

Zelzate 1 0,767 0,614

ZPT 0,767 0,614

Blaregnies L 0,708

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 0,767 0,614

Zelzate 2 0,614

Exit op Interconnectiepunten Vast Onderbreekbaar Backhaul

Blaregnies L 1,716 1,373

Blaregnies Segeo / Blaregnies Troll 1,682 1,346

Eynatten 1 3,043 2,434

Eynatten 2 3,043 2,434

IZT 3,043 2,434

Virtualys 1,682 1,346

Zeebrugge 3,043 2,434

Zelzate 1 1,993 1,595

Zelzate 2 1,993 1,595

Alveringem 1,346

Hilvarenbeek L 1,373

's Gravenvoeren 1,595

Zandvliet H 1,595

Zeebrugge LNG Terminal 3,043

ZPT 3,043

Loenhout  -  -  -

OCUC

Zelzate 1/2 - IZT/Zeebrugge

IZT/Zeebrugge - Zelzate 1/2

Dunkirk LNG Terminal/Alveringem/Virtualys/Blaregnies Segeo/Troll - IZT/Zeebrugge

's Gravenvoeren - Eynatten 1/2

Eynatten 1/2 - 's Gravenvoeren

Wheelings

Zelzate 1 - Zelzate 2

Zelzate 2 - Zelzate 1

Eynatten 1 - Eynatten 2

Eynatten 2 - Eynatten 1

Tarieven voor de vervoersdiensten van Fluxys Belgium NV (*)

0,491

Capaciteitstarief in €/kWh/h/jaar

Capaciteitstarief in €/kWh/h/jaar

Capaciteitstarief in €/kWh/h/jaar

Vast

1,124

1,124

1,474

0,491

Capaciteitstarief in €/kWh/h/jaar

Vast

0,349

0,349

0,349

0,349
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Fluxys Belgium - Tarieven voor vervoersdiensten voor het jaar 2017

Zee Platform

Tarieven voor het gebruik van de dienst Zee Platform 

- voor 2 interconnectiepunten op het Zee Platform 6.295,14 €/maand

- voor 3 interconnectiepunten op het Zee Platform 9.442,71 €/maand

- voor 4 interconnectiepunten op het Zee Platform 12.590,28 €/maand

Afnamepunten Vast Onderbreekbaar

HP capaciteit(**) H-grid 1,109 0,887  -

L-grid 1,279 1,024  -

"Fix/flex" optie (**) H-grid 0,555 -

L-grid 0,640 -

MP capaciteit H-grid 0,667 0,533  -

L-grid 0,768 0,615  -

Druk Reduceer Station (DPRS) H-grid 0,615 -  -

L-grid 0,709 -  -

Odorisatie H-grid 0,0864 €/MWh

L-grid 0,0996 €/MWh

"Capacity pooling" aan een binnenlands afnamepunt naar een eindafnemer
2.832,81 €/jaar/partij/afnamepunt

Directe Leiding

 - Directe leiding - Capaciteitselement H-grid 0,354 €/kWh/h/jaar

L-grid 0,408 €/kWh/h/jaar

 - Directe leiding - Afstandselement H-grid 0,030 €/kWh/h/km/jaar

L-grid 0,035 €/kWh/h/km/jaar

Tarieven voor capaciteitsreservaties van minder dan één jaar

Energy in Cash (Commodity fee)

Energy in Cash aan de ingang (behalve Zeebrugge, ZTP, H->L Conversie, L->H conversie) : 0,080%

Energy in Cash aan de uitgang (behalve Zeebrugge, ZTP, H->L Conversie, L->H conversie) : 0,080%

Capaciteitstarief in €/kWh/h/jaar

€/MWh gealloceerd op het 

afnamepunt (van toepassing voor de 

"Fix/Flex" optie)

h <=2000h : 0,278 €/MWh

h > 2000h : 0,016 €/MWh

(**) Voor vaste HP capaciteit op binnenlandse afnamepunten naar eindafnemers, kan de tarifaire optie "Fix/flex" gekozen worden 

(volgens de modaliteiten uiteengezet in het Toegangsreglement voor Vervoer).

De variabele term (de Flex term) hangt af van het aantal gebruiksuren "h" dat berekend wordt door de hoeveelheid afgenomen energie op 

het afnamepunt (gecumuleerde waarde sinds de begindatum van de capaciteitsonderschrijving en gereset op nul bij elke verjaardag van 

deze begindatum) te delen door de onderschreven capaciteit op dit punt.

1. De tarieven voor onderschrijvingen van capaciteiten voor duurtijden van minder dan 1 jaar zijn evenredig met het aantal onderschreven 

dagen (het toepasbare tarief voor de onderschreven duurtijd is gelijk aan het jaartarief gedeeld door het aantal dagen in het jaar 

verminigvuldigd met het aantal onderschreven dagen);

2. Voor onderschrijvingen van entry capaciteit, exit capaciteit op afnamepunten naar eindafnemers (HP capaciteit, MP capaciteit en DPRS) en 

voor directe leidingen voor periodes van minder dan één jaar, wordt het proportioneel tarief (zoals berekend in punt "1" hierboven) 

vermenigvuldigd met een seizoenscoëfficiënt die van maand tot maand als volgt varieert:

3. Voor onderschrijvingen van capaciteiten op afnamepunten naar eindafnemers (HP capaciteit, MP capaciteit en DPRS) voor duurtijden van 

minder dan één maand, wordt het tarief berekend in punt "2" hierboven vermenigvuldigd met een korte termijn coëfficiënt gelijk aan 5;

4. Voor onderschrijvingen van binnen-de-dag capaciteit, daar waar het aangeboden is, is het tarief gelijk aan het dagtarief, ongeacht het aantal 

onderschreven uren.

De hoeveelheden Energy In Cash zullen gefactureerd worden aan de netgebruiker op basis van de allocaties van die netgebruiker in kWh, gewaardeerd 

aan de referentieprijs GPd, zoals gedefiniëerd op Fluxys Belgium website. Fluxys Belgium behoudt zich het recht voor om  deze referentieprijs te 

corrigeren indien deze prijs niet meer representatief is voor de gasbevoorradingsprijs van Fluxys Belgium.

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

2,6 2,5 2 1,7 1,2 1 0,7 0,7 0,9 1,5 2 2,4
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Fluxys Belgium - Tarieven voor vervoersdiensten voor het jaar 2017

Andere tarieven

Kwaliteitsconversiediensten

H->L Conversie

Peak Load - vaste term - prijs per bundle 1,695 €/bundle/jaar
(1 bundle = 1 kWh/h vaste capaciteit + 0,13 kWh/h onderbreekbare capaciteit)

Peak Load - vaste term - prijs voor vaste capaciteit 1,536 €/kWh/h/jaar

Peak Load - vaste term - prijs voor onderbreekbare capaciteit 1,228 €/kWh/h/jaar

Peak Load -  variabele term 1,603 €/MWh

Base Load 3,389 €/kWh/h/jaar

Seasonal Load 3,021 €/kWh/h/jaar

L->H Conversie 1,284 €/kWh/h/jaar

"EDP" = Elektronische dataplatform

Communicatiedienst van gemeten gegevens in real time : 27.477,90 €/jaar/interconnectiepunt

Tarief "Vervuiler betaalt"

0,20
€/MWh van gas met Wobbe 56 

omgevormd naar 54,18

Tarifaire Toeslagen

Opheffing van niet-verbruikte capaciteit in geval van congestie 5.648,24 €/opheffing

Dienst van transfer van capaciteit

223,89 €/transactie/partij

3,00% % van het totale gereguleerd tarief

Maximale terugkoopprijs

Tarief voor de dienst "cross-border delivery" 

Tarieven voor Hubdiensten

Hub Services Monthly Fixed Fee 610,62 €/maand

Hub Services Variable Fee 0,00183 €/MWh

Fixed Automatic Back-up and Offtake Service Charge 2.035,40 €/voorval

Variable Automatic Back-up and Offtake Service Charge 0,46 €/MWh

Shortfall Transfer Service Charge 0,730 €/kWh/h/jaar

Excess Transfer Service Charge 0,180 €/kWh/h/jaar

- Transfer van capaciteit (te betalen door de verkoper) - Transactie 

gerealiseerd door Fluxys Belgium in naam van 

Tarief "vervuiler betaalt" voor het uitgaand gas in IZT of in Zeebrugge niet 

gecompenseerd door inkomend kwaliteitsconform gas

Opgelet, dit tarief zal niet per se gefactureerd worden. De CREG en Fluxys Belgium kunnen beslissen om dit tarief te activeren in de loop van de 

regulatoire periode op basis van de opgebouwde ervaring tijdens het gebruik van de installatie en van de variabele kosten die effectief worden gemaakt 

door de installatie voor aanpassing van het gaskwaliteit in OKS. 

Tarifaire toeslagen die te maken hebben met het gebruik van capaciteit, met de balancering, met de nominaties of met "Scheduling Fees" zijn 

voorzien en zijn beschreven in het Toegangsreglement voor Vervoer. 

-Transfer van capaciteit (te betalen door elk van de partijen) - Transactie OTC 

(behalve als de transactie op Prisma gerealiseerd is)

De terugkoopprijs van overboekingen (in het kader van de implementatie van Bijlage I van reglement (CE) no 715/2009) is begrensd als volgt: 

 - Voor vervoersdiensten die als gebundelde producten via een dagveiling worden aangeboden:  125% van de te betalen prijs van het 

gebundelde product van de dagveiling voor de gasdag voor dewelke vervoersdiensten teruggekocht moeten worden

 - Voor vervoersdiensten die niet als gebundelde producten via dagveilingen worden aangeboden: 300% van het gereguleerde tarief voor 

dagcapaciteit van Fluxys Belgium 

Dit tarief is gefactureerd, aan de netgebruikers die deze dienst hebben onderschreven, aan de kostprijs van Fluxys Belgium (deze is gelijk 

aan de kost van de reservatie van capaciteit bij de naburige TSO die de "cross-border" capaciteit beheert), pro-rata de onderschreven 

diensten.
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Fluxys Belgium - Tarieven voor vervoersdiensten voor het jaar 2017

Tarieven gefactureerd aan eindklanten

Tarief "connection agreement":

1.526,55 €/jaar

0,015 €/kWh/h/jaar

Aansluiting- of afsluitingsdienst : 2.289,83 €/operatie

Communicatiedienst van gemeten en gealloceerde gegevens bij gebrek aan een aansluitingscontract

5.648,24 €/jaar

Dienst voor ondertelling :

1.140,68 €/jaar

2.425,45 €/jaar

2.824,85 €/jaar

Tarief gefactureerd aan de aangrenzende TSO

0,276 €/kWh/an

(*) De CREG heeft op 24/05/2017 de tarieven voor 2017 en 2018 en de indexatieformule voor de tarieven voor 2019 goedgekeurd. 

De tariefindexering voor 1 januari 2019 zal berekend worden in overeenstemming met de volgende formule: "tarieven voor het jaar 2019" = 

"tarieven voor het jaar 2018" vermenigvuldigd met "consumptieprijzenindex van november van het jaar 2018" gedeeld door 

"consumptieprijzenindex van november van het jaar 2017". De nieuwe tarieven berekend met deze indexatieformule zullen in december 2018 

worden gepubliceerd. De resulterende tarieven zullen worden afgerond op minstens 3 significante cijfers.

Het tarief "connection agreement" is van toepassing op de uitgangspunten waarvoor geen aansluitingscontract werd ondertekend :

- voor de uitgangspunten waarvoor de maximale uurlijkse onderschrijving 

(zoals vastgesteld in de laatste 12 maanden) gelijk is aan of lager is dan 100 

000 kWh/h/jaar

- voor de uitgangspunten waarvoor de maximale uurlijkse onderschrijving 

(zoals vastgesteld in de laatste 12 maanden) groter is dan 100 000 

kWh/h/jaar

- Ingeval de klant beschikt over een telegemeten systeem (waarbij enkel de 

installatie van een bijkomende lijn nodig is) :

- Ingeval een telegemeten systeem moet geïnstalleerd worden met 1 meetlijn 

bij de klant :

- Ingeval een telegemeten systeem moet geïnstalleerd worden met 2 

meetlijnen bij de klant :

Tarief voor het dienst voor flexibiliteit « Extended OBA »

Pagina 4



Fluxys Belgium - Tarieven voor stockagediensten voor het jaar 2017

Voor jaar 2017 
(†)

LOENHOUT

Standaardeenheid 152,81 €/standaardeenheid/jaar

Vaste injectiecapaciteit 43,86 €/m³(n)/u/jaar

Vaste opslagcapaciteit 2.081,01 €/GWu/jaar

Voorwaardelijke opslagcapaciteit 2.081,01 €/GWu/jaar

Vaste uitzendcapaciteit 26,62 €/m³(n)/u/jaar

Voorwaardelijke injectiecapaciteit 26,33 €/m³(n)/u/jaar

Voorwaardelijke uitzendcapaciteit 15,97 €/m³(n)/u/jaar

Onderbreekbare injectiecapaciteit Day-Ahead 43,86 €/m³(n)/u/jaar

Onderbreekbare uitzendcapaciteit Day-Ahead 26,62 €/m³(n)/u/jaar

In Loenhout, is de Gas in Kind van 1% van de geïnjecteerde hoeveelheden en van 0,5% van de uitgezonden hoeveelheden.

1.730,09 €/gepresteerde dag

Registratie voor de capaciteitsdienst Day-Ahead Non Nominated (Day-Ahead NNS) 3.409,30 €/jaar

Transfer van Capaciteit en/of aardgas in opslag

- Transfer van capaciteit en/of aardgas in opslag (te betalen door elk van de 

partijen) - Transactie gerealiseerd door de partijen 223,89 €/transfer/partij

- Transfer van capaciteit en/of aardgas in opslag (te betalen door de verkoper) - 

Transactie gerealiseerd door Fluxys Belgium in naam van 3,0%

% van het totaal 

gereguleerde tarief

Tarieven voor de opslagdiensten van Fluxys Belgium NV

Additionele assistentiedienst voor het opgeslagen gas in Loenhout :

(†)
 De CREG heeft op 29/10/2015 tarieven voor vier jaar goedgekeurd door de tarieven 2016 en de indexatieformule goed te keuren. Deze 

indexatieformule zal elk jaar tot 2019 toegepast worden.

De tariefindexering zal op 1 januari van elk jaar berekend worden in overeenstemming met de volgende formule: "tarieven voor het jaar 

20xx" = "tarieven voor het jaar (20xx-1)" vermenigvuldigd met "consumptieprijzenindex van november van het jaar (20xx-1)" gedeeld door 

"consumptieprijzenindex van november van het jaar (20xx -2)". De nieuwe tarieven berekend met deze indexatieformule zullen elk jaar in 

de maand december van het jaar (20xx-1) worden gepubliceerd. De resulterende tarieven zullen worden afgerond op minstens 2 

significante cijfers.
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