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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna de exploitatiesaldi voor de exploitatiejaren 2011 en 2012, zoals vermeld 

door de N.V. FLUXYS LNG (hierna "FLUXYS LNG" genoemd) in haar tariefverslag van 11 

juli 2013.  

 

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

wordt in het eerste deel toegelicht. Het tweede deel behandelt de antecedenten. Het derde 

deel bevat de analyse van de tariefafrekening. Het vierde deel bevat een algemeen 

voorbehoud. Het vijfde deel bevat de eigenlijke beslissing. 

 

De onderhavige beslissing werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 17 

juli 2013.  
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VERKLAREND LEXICON 

 

"De CREG": De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met name het 

federale autonome organisme dat werd opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;  

 

"FLUXYS LNG": De naamloze vennootschap FLUXYS LNG die werd aangeduid als 

beheerder van het vervoersnet voor LNG bij ministerieel besluit van 23 februari 2010; 

 

"Gaswet": De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 3 april 2013; 

 

 "Derde gaspakket": De volgende normen: 

 
 

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

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 tarievenbesluit": Het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de algemene 

tariefstructuur en de basisprincipes en procedures op het gebied van de tarieven en de 

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

grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoerinstallaties 

voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe 

aardgasvervoerinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe 

aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de 

ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten; 

 

"Voorlopig tarievenbesluit": Het besluit (Z)111124-CDC-1110/2 dat de voorlopige 

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

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

en de LNG-installatie vaststelt, zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 

24 november 2011. 
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I. WETTELIJK KADER 

 

1. De termijn voor de omzetting van richtlijn 2009/73 is verstreken op 3 maart 20111. De 

Belgische Staat heeft de richtlijn omgezet door middel van de wet2 van 8 januari 2012. Het 

Grondwettelijk Hof heeft kennis genomen van twee beroepen tot vernietiging van (bepaalde 

bepalingen van) deze wet3. In één van deze zaken heeft het Grondwettelijk Hof reeds 

bepaalde artikelen van deze wet vernietigd bij wege van haar arrest 98/2013 van 9 juli 2013. 

De andere zaak blijft nog in beraad. 

 

2. Artikel 15/5 van de gaswet bepaalt dat de toegang tot de LNG-installatie verloopt op 

basis van de tarieven goedgekeurd door de CREG. Daarenboven geeft artikel 15/14, § 2, 

alinea 2, 9°bis aan de CREG de controlebevoegdheid over deze tarieven. De voormalige 

uitvoeringsmaatregel, zijnde het koninklijk tarievenbesluit, werd echter opgeheven door 

artikel 15/5quinquies, §1 van de gaswet. 

 

3. Niettemin biedt artikel 15/5quinquies, § 2 van de gaswet de CREG de mogelijkheid 

om elke overgangsmaatregel te treffen die zij nuttig acht ten gevolge van de inwerkintreding 

van de wet van 8 januari 2012 betreffende de goedkeuring van de tariefmethodologie ter 

uitvoering van de artikelen 15/5bis en 15/5ter van de gaswet. 

 

Artikel 15/5quinquies, § 2 van de gaswet vormt bijgevolg de juridische grondslag voor 

onderhavige beslissing. 

 

4. Momenteel is er nog geen enkele tariefmethode goedgekeurd in uitvoering van artikel 

15/5bis van de gaswet. De CREG zal een dergelijke tariefmethodologie bepalen in uitvoering 

van dat artikel. In afwachting hiervan kan zij overgangsmaatregelen treffen.  

 

5. Om de uitoefening van haar tarifaire bevoegdheid te kunnen voortzetten en, bijgevolg 

de goede werking van de markt te kunnen garanderen, zag de CREG zich dus genoodzaakt 

voorlopige tariefmethodes vast te leggen: na een openbare raadpleging inzake een "Ontwerp 

van besluit" betreffende deze materie heeft de CREG op 24 november 2011 het voorlopige 

tarievenbesluit goedgekeurd.  

                                                 
1
 Artikel 54 van de richtlijn 2009/73/EG. 

2
 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, Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012, Ed.2, p. 909 en volgende. 
3
 Zaken met de rolnummers 5454 en 5424. 



 

6/11 

Als overgangsmaatregel gaat de CREG in onderhavige beslissing verder met het toepassen 

van het voorlopige tarievenbesluit dat bestaat sinds 24 november 2011. 

 

6. Dat voorlopige tarievenbesluit voorziet met name in de invoering van een 

tariefverslag, op te stellen door de netbeheerder, en de vastlegging, de kwalificering en het 

gebruik door de CREG van de saldi van de elementen van het totaalinkomen: die drie laatste 

elementen, uitdrukkelijk uitgewerkt in hoofdstuk IV van het voorlopige tarievenbesluit, maken 

het onderwerp uit van onderhavige beslissing. Daarom gebruikt de CREG ditzelfde besluit in 

deze beslissing. 

 

7. Voor zover nodig kan nog worden vastgesteld dat krachtens artikel 40 van het 

voorlopige tarievenbesluit, de voorlopige methodes zoals besloten "onmiddellijk van kracht 

zijn". Zij zijn dus van toepassing in rechtssituaties die zijn opgetreden of waarvan de effecten 

na de inwerkingtreding van de huidige voorlopige methodes voortgaan, zonder afbreuk te 

doen aan de "definitief verworven rechten".  
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II. ANTECEDENTEN 

 

8. Conform de wettelijke bepalingen die op dat moment van toepassing waren, heeft de 

CREG op 29 november 2012 een beslissing genomen ter goedkeuring van de tarieven voor 

het gebruik van de LNG-terminal van Zeebrugge van FLUXYS LNG die geldig zijn voor de 

periode van 1 januari 2013 tot 31 maart 2027.  

 
9. Naar aanleiding van een algemeen voorbehoud geformuleerd in de beslissing van 29 

november 2012 werden de saldi voor de jaren 2011 en 2012, die ramingen waren die 

FLUXYS LNG op dat ogenblik had gemaakt, niet goedgekeurd in voorvermelde beslissing, 

maar maken zij het onderwerp uit van onderhavige beslissing. 

 
10. In deze context kadert de indiening door FLUXYS LNG bij de CREG op 11 juli 2013 

van de tariefverslagen die betrekking hebben op de boekjaren 2011 en 2012. Deze 

verslagen bevatten de resultatenrekening met betrekking tot de terminalactiviteit, inclusief de 

uitbreidingen van installaties en nieuwe LNG-installaties. Deze tariefverslagen vervangen 

deze die werden ingediend op 1 maart 2012 en 1 maart 2013 voor de verslagen die 

respectievelijk betrekking hebben op de jaren 2011 en 2012. 

 
11. Het tariefverslag is een document dat wordt gebruikt voor regulatoire doeleinden: het 

bevat het reële totaalinkomen van de netbeheerder voor een bepaald exploitatiejaar, zoals 

berekend door de netbeheerder. Het tariefverslag, opgesteld op basis van een model 

opgesteld door de CREG, bestaat enerzijds uit een a posteriori controle van het 

totaalinkomen en de noodzakelijke documenten voor de staving van de samenstellende 

elementen, en anderzijds uit de diverse lopende exploitatiesaldi die voortvloeien uit de 

verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en volumes. 
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III. ANALYSE VAN DE SALDI  

 

III.1 Het boekjaar 2011 

 

12. In haar tariefverslag betreffende het exploitatiejaar 2011, met name in de tabel over 

de evolutie van de regularisatierekening van het passief, vermeldt de N.V. FLUXYS LNG een 

dotatie van € 5.101.285,06. 

 

13. Deze afwijking is enerzijds het gevolg van reële verkopen die hoger lagen dan 

gebudgetteerd, met name op het vlak van de "spot slots", de "daily storage" en de "blending" 

diensten, en anderzijds van een lager energieverbruik dan voorzien bij de verdamping van 

het LNG aangezien het aantal boten lager lag dan voorspeld. 

 

 

III.2 Het boekjaar 2012 

 

14. In haar tariefverslag voor het exploitatiejaar 2012, met name in de tabel over de 

evolutie van de regularisatierekening van het passief, vermeldt de N.V. FLUXYS LNG een 

dotatie van € 23.622.696,01. 

 

15. Deze afwijking is enerzijds het gevolg van reële verkopen die hoger lagen dan 

gebudgetteerd, voornamelijk afkomstig uit de "GIS exceedings" en de "Daily Storage", en 

anderzijds van een lager energieverbruik dan voorzien bij de verdamping van het LNG 

aangezien het aantal boten lager lag dan voorspeld. Over het algemeen zijn de 

exploitatiekosten lager dan gebudgetteerd en liggen ze ook onder de kosten voor vorig jaar. 

 
16. Bovenop de bovenvermelde dotatie steeg het saldo van de regularisatierekening ook 

door een correctie voor een bedrag van € 3.037.093,61 op de in 2011 gegenereerde IRR-

marge teneinde deze af te stemmen met het tariefvoorstel 2012-2027 dat werd goedgekeurd 

op 29 november 2012. 
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III.3 Samenvatting 

 
17. Ten gevolge van de bovenvermelde bewegingen bedroeg het saldo van de 

regularisatierekening van het passief  eind 2012 € 89.601.417. Bovendien brengt deze 

rekening interesten op. Ten gevolge van de beslissing van de CREG van 29 november 2012 

houden de tariefverslagen rekening met een interestvoet, afgesteld met de OLO op 10 jaar, 

die toegepast wordt op de regularisatierekening (bestemd voor de financiering van de 

tweede pier) gedurende de besteding van de regularisatierekening, die parallel verloopt met 

de afschrijving van de tweede pier.  

 

18. Aangezien de regularisatierekening, in zoverre deze zal dienen om de bouw van de 

tweede pier te financieren, zo uitsluitend wordt beschouwd als een financieringsbron van de 

uitbreiding, zijn de interesten van deze rekening ten laste van het gedeelte "uitbreiding" van 

de terminal (vergoed via een IRR) en vormen deze geen financiële kost voor het historisch 

gedeelte van de terminal (via een RABxWACC). 

 
19. Bijgevolg wordt het saldo van de regularisatierekening in 2011 en in 2012 verhoogd 

met interesten voor respectieve bedragen van € 2.073.213,77 en van € 1.937.442,26; wat 

het eindsaldo op 31 december 2012 op € 93.612.072,71 brengt. 
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IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

20. In deze beslissing heeft de CREG zich uitgesproken over de exploitatiesaldi van 

FLUXYS LNG op basis van de documenten waarover zij beschikt. De CREG behoudt zich 

het recht voor om de komende jaren alle posten te onderwerpen aan een grondig onderzoek 

met betrekking tot hun rechtvaardiging en hun reëel karakter.  

 

In overeenstemming met artikel 41(2), in fine, van de richtlijn 2009/73 loopt deze beslissing 

niet vooruit op het toekomstig gebruik van de tariefbevoegdheid. De CREG is bevoegd om 

de tarieven of de methode voortdurend aan te passen, zelfs in de huidige regulatoire 

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

naar Belgisch recht. 
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V. BESLISSING 

 

Overwegende de beslissing (B)121129-CDC-657G/06 van 29 november 2012; 

 

Overwegende de tariefverslagen die de N.V. FLUXYS LNG heeft overgemaakt aan de 

CREG met het oog op de controle van de tarieven voor de boekjaren 2011 en 2012; 

 

Overwegende het voorgaande; 

 

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

toevertrouwd en in overeenstemming met het geldende regulatoire kader (naar Europees 

recht en naar binnenlands recht, in zoverre dit laatste overeenstemt met het eerste), om voor 

de terminalling activiteit van de N.V. FLUXYS LNG, in toepassing van artikel 15/14, § 2, 

alinea 2, 9°bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere via leidingen, dat de toepassing van de voor 2011 en 2012 

goedgekeurde tarieven leiden tot een creditering van regularisatierekening, die 

€ 93.612.072,71 bedraagt op 31 december 2012. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 
Directeur Voorzitter van het Directiecomité 


