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SAMENVATTING
De aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaard aardgasvervoerscontract,
zoals ingediend bij door de N.V. Fluxys Belgium bij de CREG, betreft de verlaging van de
kredietrating in hoofde van de bevrachters van A Standard&Poor’s//Fitch of A3 Moody’s naar
BBB+ Standard&Poor’s//Fitch of Baa1 Moody’s.
De CREG keurt met onderhavige beslissing deze aanvraag goed omdat op die manier de
N.V. Fluxys Belgium zich in lijn stelt met de vereiste kredietvoorwaarden in hoofde van de
bevrachters die gevraagd worden door de TSOs van de omringende landen van België.
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INLEIDING
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)
onderzoekt hierna, op grond van artikel 15/14, § 2, 6°, van de wet van 12 april 1965,
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
(hierna : gaswet), de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaard
aardgasvervoerscontract (artikel 14.1.1, (ii)) dat deel uitmaakt van de belangrijkste
voorwaarden voor aardgasvervoer van de N.V. Fluxys Belgium.
Voornoemde aanvraag werd door de N.V. Fluxys Belgium op 19 september 2013 bij de
CREG per drager met ontvangstbewijs ingediend in de vorm van een brief.

De onderstaande beslissing is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het
wettelijke kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de onderhavige beslissing
uiteengezet. In het derde deel wordt onderzocht of de aanvraag de voorschriften van de
Verordening (EG) 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking
van verordening (EG) 1775/2005, van artikel 15/11, van de gaswet en het koninklijk besluit
van 23 december 2010 betreffende de gedragscode van 23 december 2010 inzake de
toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene
voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de
leveringsvergunningen voor aardgas (hierna: gedragscode) naleeft. Het vierde deel,
tenslotte, bevat het besluit.

Deze beslissing werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op zijn
vergadering van 10 oktober 2013.
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I.

WETTELIJK KADER

1.

Voor het wettelijk kader verwijst de CREG naar haar beslissingen 1149 en 1155 van

respectievelijk 19 april 20121 en 10 mei 20122.

2.

De artikelen 77 en 78, van de gedragscode bepalen dat het voorstel van standaard

aardgasvervoerscontract alsook de voorstellen van wijzigingen ervan door de beheerder, in casu
de N.V. Fluxys Belgium, opgesteld worden na raadpleging door deze laatste van de
netgebruikers in het kader van de overlegstructuur bedoeld in artikel 108, van de gedragscode.

3.

De wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de CREG alvorens zij bekend

kunnen worden gemaakt overeenkomstig artikel 107, van de gedragscode. Volledigheidshalve,
deelt de N.V. Fluxys Belgium de goedgekeurde wijziging ook mede aan de partijen met wie zij
reeds een standaard aardgasvervoerscontract ondertekend hebben.

4.

Tot slot, treedt de goedgekeurde wijziging pas in werking op de datum bepaald door de

CREG.

5.

Met toepassing van artikel 14.3, van de Verordening (EG) 715/2009 van het Europees

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot
aardgastransmissienetten en tot intrekking van verordening (EG) 1775/2005, kunnen de
derdetoegangsdiensten afhankelijk worden gesteld van passende garanties van netgebruikers
wat hun kredietwaardigheid betreft. Zulke garanties mogen geen oneerlijke marktbelemmering
vormen en moeten niet-discriminerend, transparant en evenredig zijn.

6.

Met toepassing van artikel 90, van de gedragscode moeten de financiële garanties

en/of andere waarborgen in verhouding staan tot het te verwachten factuurbedrag, rekening
houdend met de in het vervoerscontract bepaalde betalingstermijnen. De financiële garanties
en/of andere waarborgen mogen niet hoger zijn dan de gemiddelde vergoeding betaald door de
gebruiker voor de vervoersdiensten gerekend over de periode van de levering van de
vervoersdiensten tot aan de betaling van de facturen. De gevraagde financiële garanties en/of
andere waarborgen worden op alle gebruikers of categorieën gebruikers op niet-discriminerende
wijze toegepast.
1

Beslissing 1149 van 19 april 2012 over de aanvraag tot goedkeuring van het
Aardgasvervoerscontract,
het
Toegangsreglement
voor
Aardgasvervoer
Aardgasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys.
2
Beslissing 1155 van 10 mei 2012 over de aanvraag tot goedkeuring van het
Aardgasvervoerscontract,
het
Toegangsreglement
voor
Aardgasvervoer
Aardgasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys.

Standaard
en
het
Standaard
en
het
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II.

ANTECEDENTEN

7.

In haar beslissing (B)1155-CDC-1205 van 10 mei 2012 heeft de CREG het

standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het
aardgasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys Belgium goedgekeurd.
8.

In deze beslissing heeft de CREG zich onder meer positief uitgesproken over artikel

14 van de algemene voorwaarden van het standaard aardgasvervoerscontract.
9.

De clausule inzake kredietwaardigheid zoals goedgekeurd door de CREG biedt een

menu van drie mogelijkheden aan, zijnde:
-

de bevrachter of diens moedervennootschap over een volwaardige kredietrating (A
Standard&Poor’s//Fitch of A3 Moody’s) en levert hij of diens moedervennootschap
jaarlijks het bewijs dat hij of diens moedervennootschap nog steeds aan de
voorwaarden voldoet.

-

Wanneer een bevrachter geen kredietrating heeft maar op jaarbasis een “Indemnité
Mensuelle Totale” van minstens 750.000 euro, kan hij gebruik maken van:
o

de optie “eigen vermogen”. Het “eigen vermogen” dient een waarde te hebben
van 60 keer het bedrag van de “Factures Mensuelles Fix”

o

ofwel een bankgarantie plaatsen ten belope van twee maanden “Facture
Mensuelles FIX” met een maximumbedrag gelijk aan “Indemnité Mensuelle de
Règlement” van de afgelopen 12 maanden en een minimumbedrag van
100.000 euro. De bankgarantie wordt afgerond naar boven op een afgerond
bedrag van 1000 euro.

10.

Per brief van 19 september 2013, ingediend bij de CREG per drager met

ontvangstbewijs meldt de N.V. Fluxys Belgium dat zij in september 2012, in onderling
overleg met de CREG, heeft beslist om de clausule inzake kredietwaardigheid zoals voorzien
in artikel 14 van de algemene voorwaarden van het standaard aardgasvervoerscontract toch
niet toe te passen. De opschorting van toepassing zou gelden tot 1 oktober 2013.
11.

In mei 2013 en in juni 2013 heeft de N.V. Fluxys Belgium in het kader van een

marktconsultatie de markt geraadpleegd over deze door de CREG goedgekeurde clausule
inzake kredietwaardigheid.
12.

De N.V. Fluxys Belgium heeft hierop 11 reacties ontvangen. Het merendeel van de

bevrachters die gereageerd hebben zijn bevrachters die Belgische eindklanten bevoorraden.
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13.

Een deel van de bevrachters die gereageerd hebben, hadden geen opmerkingen.

Een drietal bevrachters vonden het minimumniveau van de bankgarantie ter waarde van
100.000 euro te hoog en zijn voorstander om dit te verlagen naar 50.000 euro.
14.

Per brief van 19 september 2013 verzoekt de N.V. Fluxys Belgium aan de CREG

de verlaging van de kredietrating van A Standard&Poor’s//Fitch of A3 Moody’s naar BBB+
Standard&Poor’s//Fitch of Baa1 Moody’s goed te keuren.
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III.
15.

ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL
De vraag van sommige bevrachters om het minimum van de bankgarantie van

100.000 euro te verlagen naar 50.000 euro kan door de CREG niet aanvaard worden.
16.

De CREG verwijst hiervoor naar haar beslissing van 10 mei 2012. Artikel 90, van de

gedragscode stelt dat indien de N.V. Fluxys Belgium gebruik wil maken van een financiële
garantie en/of andere waarborg, deze garantie/waarborg in verhouding moet staan met het
te

verwachten factuurbedrag,

rekening

houdende

met

de

betalingstermijnen.

De

garantie/waarborg mag ook niet hoger zijn dan de gemiddelde vergoeding betaald door de
bevrachter voor de vervoersdiensten gerekend over de periode van de levering tot de
betaling ervan.
17.

Aangezien de verzending van een factuur geschiedt op de 10 de dag van de maand

voorafgaand de maand waarin de levering van de vervoerdienst plaatsvindt. Aangezien de
factuur geacht wordt te zijn ontvangen op de 3de werkdag volgend op de factuurdatum en
aangezien de bevrachter 30 dagen de tijd heeft om te betalen, te rekenen vanaf de datum
waarop hij geacht wordt de factuur te hebben ontvangen, heeft de CREG terecht het initieel
voorstel van de N.V. Fluxys Belgium aanvaard, zijnde de bankgarantie gelijk gesteld mag
worden aan twee maanden “Facture Mensuelles FIX” met een maximumbedrag gelijk aan
“Indemnité Mensuelle de Règlement” van de afgelopen 12 maanden en een minimumbedrag
van 100.000 euro.
18.

Het minimumbedrag komt overeen met twee maanden “Facture Mensuelles FIX”,

aldus de N.V. Fluxys Belgium.
19.

Inzake de vraag om de kredietrating van A Standard&Poor’s//Fitch of A3 Moody’s te

verlagen naar BBB+ Standard&Poor’s//Fitch of Baa1 Moody’s stelt de CREG vast dat de
TSOs van de omringende landen van België als voorwaarde voor kredietwaardering
vooropstellen:
- Gasunie Transport Services (Nederland) vraagt geen financiële waarborg indien de
bevrachter

over

een

kredietrating

beschikt

van

minstens

Baa3

van

Standard&Poor’s//Fitch of BBB- van Moody’s;
- TENP (Duitsland) vraagt geen financiële waarborg indien de bevrachter over een
kredietrating beschikt van minstens BBB- van Standard&Poor’s//Fitch of Baa3 van
Moody’s;
- GRTGaz (Frankrijk) vraagt geen financiële waarborg indien de bevrachter over een
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kredietrating beschikt van minstens A- of A3.
20.

Aan de hand van deze vergelijking kan de CREG het voorstel van de N.V. Fluxys

Belgium om de kredietrating te verlagen, aanvaarden.
21.

De CREG verzoekt de N.V. Fluxys Belgium om de kredietrating als financiële garantie

opgenomen in het standaard opslagcontract en in de standaard LNG-contracten in lijn te
brengen met de nieuwe kredietrating van BBB+ Standard&Poor’s//Fitch of Baa1 Moody’s en
dit aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.
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IV. BESLUIT
22.

Met toepassing van artikel 15/14, §2, 6°, van de gaswet en de artikelen 90, 107, 108

en 109, van de gedragscode.
Gezien de voorgaande analyse, in het bijzonder de antecedenten in deel II en het onderzoek
van de aanvraag in deel III, beslist de CREG de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot
goedkeuring van de verlaging van de kredietrating van A Standard&Poor’s//Fitch of A3
Moody’s naar BBB+ Standard&Poor’s//Fitch of Baa1 Moody’s, zoals voorzien in artikel
14.1.1, (ii) van het standaard aardgasvervoerscontract, goed te keuren.
23.

De N.V. Fluxys Belgium wordt verzocht om de kredietrating als financiële garantie

opgenomen in het standaard opslagcontract en de standaard LNG-contracten in lijn te
brengen met de kredietrating van BBB+ Standard&Poor’s//Fitch of Baa1 Moody’s en deze
wijziging na raadpleging van de markt ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG.

24.

De door de CREG onderzochte en door haar goedgekeurde wijziging van de

belangrijkste voorwaarden voor aardgasvervoer treden overeenkomstig artikel 107, van de
gedragscode in werking vanaf de datum waarop de NV Fluxys Belgium de goedgekeurde
belangrijkste voorwaarden voor aardgasvervoer in een geïntegreerde versie zal publiceren
op haar website. Zij worden uitvoerbaar tegenover de bevrachters vanaf de datum van hun
bekendmaking op de website van de NV Fluxys Belgium. De NV Fluxys Belgium deelt de
datum van de publicatie onverwijld mede aan de CREG.
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