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Herstructureren van industriële gassen; 
vooruitgang die niet uit de lucht komt vallen 
 
In 2017 lopen de contracten voor zowel zuurstof 
als stikstof af. Reden voor het begin van een lang 
sourcingtraject dat eind 2013 startte en in het 
eerste kwartaal van 2015 afgerond werd.  
 
Uitgangspositie 
Momenteel wordt stikstof op Chemelot aangeleverd 
via een pijpleiding vanuit de Air Seperation Unit van 
Air Liquide in Seraing. Levering via een pijpleiding 
heeft een hoge leverbetrouwbaarheid. Eventueel zou 
in plaats van levering via de pijpleiding een on-site 
unit opgezet kunnen worden. Omdat de realisatie van 
een on-site alternatief veel tijd vraagt, is USG ruim 
voor het aflopen van het huidige contract begonnen 
met de voorbereidingen voor een nieuw contract. 
  
In overleg met SABIC was besloten om in 
gezamenlijkheid met USG de leveranciers te 
benaderen om voorstellen te doen voor nieuwe 
contracten voor stikstof en zuurstof voor Chemelot en 
de site van SABIC IP in Bergen op Zoom.  
 
Stikstof 
In eerste instantie is gekeken naar stikstof, daar een 
alternatief voor zuurstof sneller te realiseren is. 
 
Er werd meerdere leveranciers verzocht om een 
aanbieding uit te brengen. Op basis van de 
aanbiedingen was besloten met de huidige 
leverancier verder te praten en samen te kijken waar 
het bestaande contract kan worden verbeterd en 
zodanig beter aansluit op de voorkeuren van onze 
klanten. Deze insteek heeft geleid tot lagere 
afnameverplichtingen, wat aansluit bij de behoefte 
aan een grotere flexibiliteit. Ook heeft USG samen 
met de afnemers bekeken hoe de kosten van energie 
de uiteindelijke kostprijs van stikstof beïnvloeden. Dit 
heeft geleid tot het gebruik van een alternatieve, 
onafhankelijke, energie-index dat meer aansluit bij 
het energie inkoopbeleid van USG. Samen met EdeA 
is gekeken naar de huidige security of supply en is 
een verlenging van de huidige voorwaarden 
bedongen. 
 
 
 
 

Zuurstof 
Voor zuurstof zag USG  een mogelijkheid tot een 
win-winsituatie, waar zowel de leverancier als de 
eindgebruikers beter van konden worden. 
 
In gesprekken tussen USG, Gerwin Bukkems vanuit 
DSM Sourcing en Air Liquide werd een andere 
prijsstructuur besproken. Dit bevat een prijsstructuur 
welke een hogere afname van zuurstof boven een 
vastgesteld niveau stimuleert. Dit resulteert 
weliswaar in een lagere gemiddelde prijs voor de 
afnemer maar uiteindelijk in een hogere omzet en 
resultaat voor de leverancier. Afgesproken is om de 
rest van 2015 als proefperiode te gebruiken, waarin 
van beide kanten wordt gemonitord  hoeveel 
voordeel de nieuwe prijsstructuur oplevert. 
 
Industriële gassen; geen vooruitgang die uit de lucht 
komt vallen, maar een vooruitgang van lange adem. 
In deze zeer geconsolideerde markt is volharding 
cruciaal gebleken. Voor zowel stikstof als zuurstof 
zijn sterke resultaten behaald door het herhaaldelijk 
aandringen op verbetermogelijkheden, voor zowel af-
nemers als leverancier. Door een constante commu-
nicatie tussen klanten, leverancier, DSM Sourcing, 
EdeA en USG werd zo uiteindelijk toch een win-win-
situatie bereikt! 
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