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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

onderzoekt hierna het geactualiseerde tariefvoorstel van FLUXYS LNG NV inzake de 

tarieven voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge (hierna: "het 

geactualiseerd tariefvoorstel").  

 

Naast de inleiding en het lexicon bevat onderhavige beslissing vijf delen. Het wettelijke kader 

wordt uiteengezet in het eerste deel. Het tweede deel overloopt de antecedenten. Het derde 

deel bevat de analyse van het geactualiseerde tariefvoorstel. Er wordt een algemeen 

voorbehoud geformuleerd in het vierde deel. Het vijfde deel bevat de eigenlijke beslissing. 

 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen op 29 november 

2012. 
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LEXICON  

 

‘CREG’: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zijnde het 

federaal autonoom organisme opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

 

‘FLUXYS LNG’: de NV FLUXYS LNG, die bij ministerieel besluit van 23 februari 2010 werd 

aangeduid als beheerder van de LNG-installatie; 

 

‘Gaswet’: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 augustus 2012; 

 

 ‘Derde gaspakket’: volgende normen: 

 
 

- Richtlijn 2009/73 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en 

tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG;  

 
 

- Verordening 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) nr. 1775/2005. 

 

‘Koninklijk besluit inzake tarieven’: het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de 

algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de 

boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 en actief op het 

Belgisch grondgebied, voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe 

aardgasvervoersinstallaties voor de opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van 

installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen 

van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor de capaciteit bestemd voor 

doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten; 

 

‘Voorlopig tariefbesluit’: het besluit (Z)111124-CDC-1110/2 tot vaststelling van voorlopige 

methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 

aansluiting op en toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en 

de LNG-installatie, zoals aangenomen door het directiecomité van de CREG op 24 

november 2011; 
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I. WETTELIJK KADER 

 

1. De omzettingstermijn van richtlijn 2009/73 is op 3 maart 2011 verstreken. De 

Belgische staat heeft deze richtlijn omgezet bij wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 

april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen. 

 

2. Het koninklijk besluit inzake tarieven werd opgeheven door artikel 15/5 quinquies, § 1 

van de gaswet. 

 

3. Artikel 15/5 quinquies, § 2 van de gaswet biedt de CREG de mogelijkheid om de 

nodige overgangsmaatregelen te treffen die het dienstig zou achten ten gevolge van de 

inwerkingtreding van de voormelde wet van 8 januari 2012 tot de goedkeuring van de 

tariefmethodologie met toepassing van artikel 15/5 bis en 15/5 ter van de gaswet. 

 

4. Momenteel is geen enkele tariefmethodologie goedgekeurd in uitvoering van artikel 

15/5 bis en 15/5 ter van de gaswet. In afwachting kan de CREG overgangsmaatregelen 

nemen krachtens voormeld artikel 15/5 quinquies, § 2. De CREG zal het voorlopige 

tariefbesluit dan ook blijven toepassen.  

 

5. Artikel 15/5 quinquies, § 2 van de gaswet is bijgevolg de juridische basis van deze 

beslissing.  

 

6. Deze beslissing is echter geen erkenning van de geldigheid van de van kracht zijnde 

tariefbepalingen (met inbegrip van artikel 15/5 bis van de gaswet) die, over het algemeen, 

worden aangevochten bij het Grondwettelijk Hof1. 

 

 

                                                 
1
 Zie het adviesbericht van het Grondwettelijk Hof dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 

3 augustus 2012. 
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II. ANTECEDENTEN 

 

7. De CREG heeft via zijn tariefbeslissing (B)040930-CDC-354 van 30 september 2004 

meerjarentarieven goedgekeurd voor het gebruik van de LNG-terminal van 1 april 2007 tot 1 

april 2026. 

 

Er werd toen voorzien dat FLUXYS LNG een geactualiseerd tariefvoorstel aan de CREG zou 

voorleggen, rekening houdend met het definitieve bedrag van de gerealiseerde investeringen 

en de zo nauwkeurig mogelijke raming van de toekomstige kosten, wetende dat voor alle 

diensten die in het kader van gereglementeerde activiteiten worden aangeboden een 

specifiek tarief moet worden opgesteld en dat deze diensten in het geactualiseerde 

tariefvoorstel moeten worden opgenomen. 

 

8. Daarnaast heeft de CREG op 13 oktober 2011 de beslissing (B)111013-CDC-

657G/05 goedgekeurd over de controle van de tarieven die door de NV FLUXYS LNG 

toegepast werden in de periode 2007-2010. De CREG heeft FLUXYS LNG verzocht een 

geactualiseerd tariefvoorstel in te dienen dat rekening houdt met het bedrag van de 

regularisatierekening die in deze beslissing werd goedgekeurd. 

 

9. Ingevolge deze beslissing heeft FLUXYS LNG op 24 oktober 2012 zijn tarieven voor 

het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge aan de CREG ter goedkeuring 

voorgelegd in het kader van de procedure beschreven in artikel 15/5 bis van de gaswet, 

meer bepaald § 8, 7° die de beheerder van de LNG-installatie toelaat om tijdens de 

gereguleerde periode een geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan 

de CREG. 
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III. ANALYSE VAN HET GEACTUALISEERDE 

TARIEFVOORSTEL 

 

III.1 Analyse van de juridische basis 

 

10. Het door FLUXYS LNG aangevoerde artikel 15/5 bis, § 8, 7° van de gaswet voorziet 

een geactualiseerd tariefvoorstel in het geval van overgang naar nieuwe diensten en/of 

aanpassing van bestaande diensten. Het artikel bepaalt bovendien dat het geactualiseerde 

tariefvoorstel rekening houdt met het door de CREG goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de 

integriteit van de bestaande tariefstructuur te wijzigen. 

 

11. FLUXYS LNG vermeldt daaromtrent:  

 

-  “Onderhavige actualisering van het tariefvoorstel actualiseert echter de 

parameters die in de berekening van de tarieven worden gebruikt: het budget van 

de operationele kosten, de investeringen, de verkoophypothesen en het gebruik 

van de regularisatierekening.” 

 

- “Op het vlak van de investeringen werd meer bepaald de bouw van de nieuwe 

aanlegsteiger in dit geactualiseerde tariefvoorstel opgenomen. 

[VERTROUWELIJKE INFORMATIE]” 

 

-  “Ten slotte zal de toevoeging van een tweede aanlegsteiger de 

commercialisering van meer diensten mogelijk maken; meer bepaald het laden 

van schepen, een dienst waarnaar steeds meer vraag is in de markt.” 

 

12. FLUXYS LNG stelt ook dat zijn aanvraag in overeenstemming is met artikel 15/5 bis, 

§ 5, 21° van de gaswet en met artikel 6 van het voorlopige tariefbesluit, en in lijn met de 

tariefbeslissing van de CREG van 30 september 2004, aangezien ze “plafondtarieven ter 

goedkeuring voorlegt aan de CREG op basis van een vergoedingsmodel dat aansluit bij de 

tariefbeslissing van de CREG van 30 september 2004: een marge berekend op basis van 

een RABxWACC voor het historische gedeelte van de investering en een IRR-marge 

berekend over de periode tot 2027 voor de uitbreidingen van de terminal.” 
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13. De CREG stelt eerst en vooral vast dat, sinds de eerste goedkeuring van de 

meerjarentarieven voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge, in de 

gaswet de mogelijkheid werd behouden van een apart tarievenregime voor bepaalde 

investeringsprojecten of projecten voor de uitbreiding van installaties, stelsel waarop de 

beslissing van 30 september 2004 is gebaseerd. 

 

14. Bovendien heeft de CREG op 15 november 2012 nieuwe diensten voor het gebruik 

van de methaangasterminal van Zeebrugge goedgekeurd in zijn beslissing (B)121115-CDC-

1202 voor de aanvraag tot goedkeuring van het standaard LNG-contract, het 

toegangsreglement voor de LNG en het LNG-programma van de NV FLUXYS LNG. 

 

15. Tot slot stelt de CREG vast dat de tariefprincipes die in het geactualiseerde 

tariefvoorstel van 24 oktober 2012 worden uiteengezet, globaal onveranderd blijven. 

 

 

III.2 Analyse van het niveau van de tarieven 

 

16. De tarieven voor de diensten van FLUXYS LNG, met uitzondering van de 

‘rescheduling fee’, zijn plafondtarieven voor een periode van 16 jaar. Ze worden geïndexeerd 

volgens de formule: 0,65 + 0,35 x im-1/im0 waarbij i de consumptieprijsindex (CPI) is. 

 

17. Het totale bedrag van de investering in de 2e aanlegsteiger is eveneens 

geplafonneerd tot [VERTROUWELIJKE INFORMATIE].  

 

18. Deze plafonds zullen neerwaarts worden herzien als de bedragen van de 

ondertekende contracten, bijvoorbeeld voorzien voor begin 2013 voor de EPC Contractor, 

lager liggen dan deze initiële plafonds.  

 

19. Elke overschrijding van deze (eventueel neerwaarts herziene) plafonds is ten laste 

van de aandeelhouders. Concreet betekent dit dat het niveau van de maximale billijke marge 

van het goedgekeurde tariefmodel onveranderd blijft als de kosten van de bouw van de 

tweede aanlegsteiger hoger liggen dan de plafonds. In het tegengestelde geval, als het 

bedrag van de reële investering lager ligt dan het referentieplafond, zal de maximale billijke 

marge neerwaarts worden herzien op basis van dit reële investeringsbedrag. 
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20. Alleen de rentelasten die betrekking hebben op de bestaande installaties, dus met 

uitsluiting van de eerste en de tweede uitbreiding, kunnen worden doorgerekend in de 

tarieven. Deze laatste installaties worden vergoed via een IRR-model (internal rate of return). 

Bovendien moeten de rentelasten die in de tarieven kunnen worden doorgerekend reëel zijn, 

en niet uitsluitend boekhoudkundig.  

 

21. De CREG heeft vastgesteld dat de inkomsten uit de facturatie van diensten op basis 

van de voorgestelde tarieven en de geraamde hoeveelheden de geschatte kosten dekken, 

inclusief de afschrijvingen en de billijke marge. 

 

22.  Daarna heeft de CREG gecontroleerd of het geactualiseerde tariefvoorstel tarieven 

bevat voor alle diensten die zijn opgenomen in het LNG-programma dat de CREG op 15 

november 2012 heeft goedgekeurd, met uitzondering van de dienst ‘truckloading’, die nog 

niet in dit programma is opgenomen, maar waarvoor in diezelfde beslissing een beschrijving 

van de dienst werd gevraagd tegen 1 oktober 2013. 

 

23. Bijgevolg kan de CREG het geactualiseerde tariefvoorstel goedkeuren. 
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IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

24. Met deze beslissing heeft de CREG de tarieven goedgekeurd die het resultaat zijn 

van prognoses en hypothesen. Deze beslissing doet geen afbreuk aan zijn toekomstige 

beslissingen. De gebruikte vergoedingspercentages hebben bijvoorbeeld alleen betrekking 

op de installaties die deel uitmaken van deze beslissing en garanderen geen identiek 

percentage voor eventuele toekomstige investeringen zoals een vijfde tank. 

 

25. De saldo’s voor 2011 en 2012 zijn ramingen van FLUXYS LNG. Deze saldo’s worden 

niet goedgekeurd met deze beslissing, maar zullen later apart worden goedgekeurd. 

 

26. Overeenkomstig artikel 41(2), in fine, van richtlijn 2009/73, laat onderhavige 

beslissing de toekomstige uitoefening van de tariefbevoegdheid onverlet. De CREG is 

bevoegd om de tarieven of de methode permanent aan te passen, zelfs tijdens de lopende 

regulatoire periode, op basis van de artikelen 41(6) en 41(10) van richtlijn 2009/73 en/of hun 

omzetting in Belgisch recht. 
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V. BESLISSING 

 

Overwegende de beslissing (B)040930-CDC-354 van 30 september 2004; 

 

Overwegende de beslissing (B)111013-CDC-657G/05 van 13 oktober 2011; 

 

Overwegende het geactualiseerde tariefvoorstel van 24 oktober 2012; 

 

Overwegende het voorgaande; 

 

 

Beslist de CREG, in het kader van de wettelijke en reglementaire opdracht die het werd 

toevertrouwd en conform het toepasselijk regulerend kader (van Europees recht en intern 

recht, voor zover het intern recht overeenstemt met het Europees recht) om overeenkomstig 

artikel 15/5 quinquies, § 2 van de gaswet de tarieven uit bijlage 1 voor de toegang tot en het 

gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge van de NV FLUXYS LNG goed te 

keuren. 

 

 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1: Goedgekeurde tarieven 

 

Slot 750.443,00 €/vracht*

Waaronder: Aanleg van een LNG Schip 130.294,00 €/vracht*

Waaronder: Basis Opslag 313.682,00 €/vracht*

Waaronder: Basis Uitzendcapaciteit 306.467,00 €/vracht*

Extra flexibil iteitsdiensten

Extra Opslagcapaciteit  96,39 €/m³LNG/jaar*

Extra vaste Uitzendcapaciteit  1,95 €/(kWh/u)/jaar*

Dagelijkse Opslagcapaciteit (96,39*0,7)/365 €/m³LNG/dag*

Dagelijkse vaste Uitzendcapaciteit  1,95/365 €/(kWh/h)/dag*

Extra conditionele Uitzendcapaciteit 1,17 €/(kWh/h)/jaar*

Onderbreekbare Uitzendcapaciteit « Niet-Genomineerde Diensten » 1,95/365 €/(kWh/h)/dag*

Demurrage Rate 75.000,00 USD/volledige dag*

Specifieke diensten aangeboden aan de beheerder van het vervoersnet

Operationele onderbreekbare Uitzendcapaciteit  0,78 €/(kWh/h)/jaar*

Onderbrekingsrecht (vanaf 2012)  0,78 €/(kWh/h)/jaar*

Laaddiensten voor LNG Schepen

Schip Goedkeuringsdienst ("Ship Approval") 7.364,00 €/aanvraag*

Aanvullende Aanleg Dienst ("Additional Berthing")
(een lagere prioriteit wordt toegekend aan deze dienst, conform het Toegangsreglement 

LNG) 75.000,00 €/aanleg*

Schip Laaddienst ("Ship Loading") 0,18 €/MWh geladen*

Vergassingsdienst ("Gassing Up") [optioneel] 544,00 €/uur*

Afkoeldienst ("Cool down") [optioneel] 544,00 €/uur*

Laaddiensten van LNG vrachtwagens

Dienst goedkeuring van vrachtwagens 3.264,00 €/aanvraag*

Dienst voor het laden van vrachtwagens met LNG 489,20 €/lading*

Afkoeldienst vrachtwagens ("truck cool down") 2.176,00 €/aanvraag*

Dienst van injectie van vloeibaar stikstof Kwaliteitsaanpassingsdiensten ("Quality Adjustment Services")

Dienst voor het beheer van tanks van vloeibaar stikstof 1.147,50 €/ton*

Vergoeding Vermeden Kosten ("Avoided Cost Fee") 10%

van de stikstofprijs dat 

gemengd had moeten 

worden om de kwaliteit aan 

te passen

Intrekking van toegewezen capaciteit in geval van congestie 5.000,00 €/intrekking*

Verhandel ing van ongebruikte capaci tei t op de Secundaire Markt 3%
van gereguleerd tarief van 

verkochte capaci tei t

Gas in Kind **  1,30 %

Rescheduling Fee 5.000,00 €

*

** Maximale vergoeding voor Fuel Gas

TARIEVEN (basis 2003)

Alle tarieven, behalve de "Rescheduling Fee" , worden geïndexeerd volgens onderstaande formule:

Tarieven in "basis 2003" zijn uitgedrukt in de waarde juli  2003 en worden maandelijks geïndexeerd vanaf augustus 2003 volgens 

de volgende formule:

0.65 + 0.35 * Im-1 /Imo

Waar 

- Imo is de  consumptie prijzenindex (CPI) van 1 juli  2003, zijnde 112,59

- Im-1 = Im-2 * (CPI van de maand M-1/CPI van de maand M-2) 

Met

- Im-1 niet hoger dan 1.03 maal de index I m-1 gebruikt voor de berekening van de meest recente maand augustus. 

- Im-1 voor augustus 2003 is 112,59

-  Im-2 is de waarde van Im-1 gebruikt in vorige maand voor het berekenen van de tarieven


