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In de glastuinbouwsector wordt in grote mate gebruik gemaakt van 

aardgas om op een economisch verantwoorde manier te verwarmen. Net 

zoals elektriciteit, heeft aardgas een netwerk aan leidingen en andere 

infrastructuur nodig om getransporteerd te kunnen worden van de 

producerende landen (bv. Rusland, Nederland…) tot bij de verbruikers, uw 

gasketel of wkk. De kosten van deze infrastructuur worden door middel 

van bijkomende distributie- en transporttarieven verdeeld en verrekend 

naar de eindafnemer. Dit artikel heeft als doel om de herkomst van deze 

tarieven te situeren. 

 

Figuur 1. - Schema verdeling aardgas. Energie-inhoud: L-gas: ± 9,8 kWh/m³; H-gas: 
± 11,5 kWh/m³ 

 

Aardgas kan, op basis van de chemische samenstelling van het gas, opgedeeld worden in twee 

soorten, namelijk ‘hoogcalorisch’ aardgas (H-gas) en ‘laagcalorisch’ aardgas (L-gas). Door de 

historische opbouw van het Belgische aardgasnetwerk, zijn er twee zones te onderscheiden (zie 

Figuur 1). Er wordt hoogcalorisch aardgas ingevoerd vanuit onder meer Noorwegen, Rusland en 

door middel van LNG-schepen (vloeibaar gemaakt aardgas). Het laagcalorisch aardgas, ook 

‘Slochterengas’ genoemd, is afkomstig uit Nederland, waardoor (grote) delen van Antwerpen, 

Limburg en Vlaams-Brabant aangesloten zijn op dit laagcalorisch aardgas. 

Het aardgasnetwerk bestaat uit een vervoersnet, dat beheerd wordt door Fluxys Belgium, en 

waarop sterk vermaasde distributienetten zijn aangesloten, met in Vlaanderen Eandis en Infrax 

als beheerders. Fluxys heeft op zijn vervoersnet de afnamepunten voor de distributienetten 

gegroepeerd in virtuele punten, de zogenoemde Gegroepeerde Ontvangststations (GOS). Uw 



bedrijfslocatie bepaalt dus uw distributienetbeheerder en ook uw GOS-punt. 

Figuur 2 geeft de schematische opbouw weer van het aardgasnetwerk. De verschillende 

onderdelen waaruit dit netwerk bestaat, zullen in de loop van dit artikel aan bod komen. 

 

Figuur 2. - Opbouw aardgasnetwerk 

 

Het transportnet 

Sinds 1 oktober 2012 is er voor Fluxys een nieuw tariefmodel van kracht, het zogenaamde 

Entry/Exit-model. In dit model wordt door Fluxys de capaciteit (het vermogen in m³/h) op de 

GOS-punten berekend en toegekend aan de leveranciers, in overleg met de 

distributienetbeheerders. Dit betekent dat de capaciteit niet meer vooraf moet worden vastgelegd 

(via een aankoop of boeking van de capaciteit). Dat vergemakkelijkt de toegang voor nieuwe 

spelers en kan zo de concurrentie op de groothandelsmarkt wat aanwakkeren. 

Berekenen van de capaciteit 

Figuur 3 geeft vereenvoudigd weer hoe de beschikbare capaciteit op de GOS-punten juist wordt 

verdeeld. 

Tijdens de winterperiode zal de vraag naar aardgas het grootst zijn. De afnames tijdens voorbije 

winters worden bekeken en herrekend naar de nodige capaciteit als de temperatuur -11°C
(1)

 zou 

bedragen. Het maximum uit deze analyse is de capaciteit die verdeeld wordt over vier types 

verbruikers. Deze aangesloten verbruikers worden ingedeeld volgens uitleesmethode en 

jaarverbruik: 

- Telegemeten afnemers (AMR), bv. petrochemie, elektriciteitscentrales, glastuinbouw 

- Industriële afnemers > 150 MWh, bv. industrie, glastuinbouw 

- Industriële afnemers < 150 MWh, bv. KMO’s 

- Residentiële afnemers, bv. huishoudens. 

De maximum capaciteit zal worden verdeeld over de verschillende groepen om tot een 

‘groepscapaciteit’ te komen. Deze groepscapaciteit wordt vervolgens verdeeld over de 

verschillende energieleveranciers. Elke energieleverancier heeft een portefeuille aan klanten, een 

mix van verschillende groepen zoals hoger beschreven. 

De energieleverancier krijgt dus voor zijn portefeuille een deel van de groepscapaciteit per 



gebruikersgroep aangerekend. De leverancier zal zijn toegerekende groepscapaciteit verdelen 

over zijn klanten per groep. Het is deze capaciteit die uiteindelijk op uw maandelijkse factuur is 

weergegeven. 

 

 

Figuur 3. - Verdeling capaciteit Fluxys 

 

Transporttarrieven 

Eenmaal de capaciteit toegewezen is aan de afnemer, wordt die verrekend aan de hand van de 

transporttarieven van Fluxys en de distributietarieven van de distributienetbeheerder (voor 

automatisch gelezen afnemers (AMR)). Figuur 4 geeft een schema weer om deze verschillende 

kosten te situeren. De kosten aangegeven in de figuur hebben betrekking op de transportkosten 

en worden verrekend per Nm³/h/jaar
(2)

. 

 
 

Figuur 4. - Structuur aardgas tarieven. HP = Hoge druk (High Pressure); MP = Midden druk (Medium 
Pressure); GOS = Gegroepeerd Ontvangststation; DPRS = Drukreduceerstation (Dedicated Pressure 
Reducing Station); De gele balk geeft het aandeel aan capaciteit van een specifieke afnemer weer in 
het gehele gasnet. De opgegeven tarieven zijn de tarieven voor 2014. 

Afhankelijk van uw GOS-punt, zullen andere coëfficiënten van toepassing zijn op het gedeelte 

HP, MP en DPRS. Indien uw aardgas wordt aangekocht binnen de Belgische regelzone, is het 

Entry-tarief reeds verrekend in de gasprijs. Is het gas aangekocht buiten deze zone (bv. 

aangekocht in Nederland op TTF), dan moet deze kost nog verrekend worden. Algemeen kunnen 

we stellen dat de transportkost bestaat uit: Entry, HP en een combinatie van MP en DPRS, 

afhankelijk van het GOS-punt. Dit bedrag ligt tussen de 29,6 en 30,1 €/Nm³/h op jaarbasis 

(inclusief Entry-kosten). Hiernaast zijn er nog enkele verbruiksafhankelijke kosten, zoals 

odorisatie (ODO) en een commodity fee, maar deze hebben een beperkte invloed op de 

totaalkost. 

Het distributienet 

Op het distributienet is een variëteit aan afnemers aangesloten, gaande van grote vermogens tot 



huishoudelijke verbruiken, zoals reeds in Figuur 2 weergegeven. Hiervoor is er een verschillende 

infrastructuur nodig, naargelang het type van verbruiker dat aangesloten is op dit net. Een grote 

verbruiker zal eerder aangesloten worden op het middendruknet terwijl een huishoudelijke 

verbruiker aangesloten wordt op het sterk vermaasde lagedruknet. Om dit te reflecteren in de 

tarieven, deelt men de verbruikers in in een bepaalde tariefklasse, gaande van T1 tot T6 (zie 

Tabel 1). 

 

Tabel 1. - Indeling tariefklasse 

Type klant Jaarverbruik 

[MWh] 

Jaarverbruik 

L-gas [m³] 

Jaarverbruik 

H-gas [m³] 

Tariefklasse Klantsegment 

Niet-telegemeten 

klant  

(MMR en YMR)
(3)

 

0 – 5 ± 0 – 510 ± 0 – 415 T1 S31 (of S41) 

5 – 150 ± 510 – 15.300 ± 415 – 12 500 T2 S31 (of S41) 

150 – 1.000 ± 15.300 – 102.040 ± 12500 – 83 340 T3 S32 

1 000– … 102.040 – … ± 83 340 – … T4 S32 

Telegemeten klant 

(AMR)
(4)

 

≤ 10.000 ≤ 1,02 miljoen ≤ 0,83 miljoen T5 S30 

≥ 10.000 ≥ 1,02 miljoen ≥ 0,83 miljoen T6 S30 

 

Naast een verscheidenheid aan afnemers, zijn er ook elf intercommunales 

(distributienetbeheerders, of DNB) verantwoordelijk voor het distributienet in België. Deze 

hebben zich verenigd in twee werkmaatschappijen, namelijk Eandis en Infrax. Daar het 

distributienet verschillend is per intercommunale, zullen de tarieven verschillen per DNB. 

Een algemene structuur die wordt gehanteerd bij de aanrekening van distributietarieven is de 

volgende: 

- Kost voor aansluiting op het net 

- Metervergoeding 

- Bijkomende toeslagen en heffingen. 

De kost voor de aansluiting op het net is afhankelijk van de uitleesmethode die op uw bedrijf van 

toepassing is. Voor tariefklasses T1-T4 (maandelijkse of jaarlijkse uitlezing) kan de maximum 

capaciteit niet worden gemeten en zal men werken met een vaste, jaarlijkse kost en een 

verbruiksafhankelijke kost. Bij tariefklasses T5-T6 (automatische uitlezing) kan de maximum 

capaciteit wel worden gemeten en is de kost voor de aansluiting op het net, naast een 

verbruiksafhankelijke kost, de maximum capaciteit die in rekening wordt gebracht. Enige 

aandacht is dus gewenst voor AMR-afnemers: één piek trekken is dus twaalf maanden betalen, 

en dit zowel voor distributie als voor transmissie. 

De metervergoeding is een jaarlijkse vergoeding die je moet betalen in functie van de toegepaste 

uitleesmethode. De bijkomende toeslagen en heffingen bestaan uit onder meer: het tarief voor 

openbare dienstverplichtingen (enkel voor T1, T2 en T3), de lasten van niet-gekapitaliseerde 

pensioenen, de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en gemeentelijke retributies. 

Tussen de twee werkmaatschappijen (Infrax en Eandis) bestaan er kleine verschillen in de 

toegepaste tarieven. Zo zal een afnemer in het Infrax-netgebied geen tariefposten 

‘vennootschaps- en rechtspersonenbelasting’ en ‘gemeentelijke retributies’ betalen. Voor de 

afnemers in T5-T6 is er verder ook geen verbruiksafhankelijk tarief voor de aansluiting op het 

net, maar zal de capaciteitsafhankelijke kost gemiddeld hoger liggen (zie ook Tabel 2). Hier is 

het zeker aangewezen om het piekvermogen te bewaken! 

 



 

Tabel 2. - Overzicht omvang tarief piekvermogen 

Distributienetbeheerder (DNB) T5 T6 

Eandis 1,1 – 2,6 €/kW 0,3 – 0,6 €/kW 

Infrax 2,9 – 3,6 €/kW 2,3 – 3,3 €/kW 

Noot: voor tariefklasse T5 bedraagt bij Sibelgas het tarief voor piekvermogen 5,14 €/kW 

 

Slot 

Dit artikel is begonnen met de situering en opbouw van het aardgasnetwerk in België. 

Vervolgens is er meer in detail getreden op respectievelijk het transport- en distributienetwerk 

met bijbehorende kosten. Daarnaast is er ook op distributieniveau gekeken welke extra kosten er 

bijkomen. Het artikel maakt duidelijk dat de ligging van uw bedrijf uw distributienetbeheerder 

bepaalt en bijgevolg ook welke tarieven voor u van toepassing zijn. Indien u een telegemeten 

afnemer bent, worden er ook enkele tips gegeven om uw energiefactuur onder controle te 

houden, uw piekverbruik speelt hierin een cruciale rol! 

------------------------------------------------------------------------- 

(1) Bij deze temperatuur zullen de huishoudelijke installaties op vol vermogen werken en zal de afname van 
aardgas dus maximaal zijn. 
(2) Om de hoeveelheid aardgas eenduidig uit te drukken, bestaan er twee eenheden. Een eerste is de 
normaalkuub (Nm³/h als vermogen, Nm³ als verbruik), welke het volume van het gas is bij atmosferische druk 
(1,013 bar) en een temperatuur van 0°C. Hiernaast kan men ook de geleverde energie van het gas gebruiken 
als eenheid (kW als vermogen, kWh als verbruik), welke men kan omrekenen via de energie-inhoud van het 
gas, of ook calorische bovenwaarde genoemd (CBW in kWh/Nm³). Omdat deze condities in realiteit anders zijn, 
moet de gemeten hoeveelheid aardgas (in m³) omgerekend worden naar normaalkuub (Nm³).  
(3) MMR staat voor Monthly Meter Reading, d.w.z. de maandelijks gemeten afnemers. YMR staat voor Yearly 
Meter Reading, d.w.z. de jaarlijks gemeten afnemers. 
(4) AMR staat voor Automatic Meter Reading, d.w.z. de afnames (en piekvermogens!) worden per uur gemeten 
en doorgestuurd. 
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