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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoek hierna 
het geactualiseerd tariefvoorstel dd. 25 mei 2018 van de nv Fluxys LNG (hierna : "Fluxys LNG") voor 
het gebruik van de LNG-terminal van Zeebrugge (hierna : het geactualiseerd tariefvoorstel van 25 
mei 2018).  

De CREG beslist : 

- tarieven voor de nieuwe diensten inzake kleinschalige aanmeerrechten en residuele 
opslag goed te keuren; 

- de wijziging van het tarief voor LNG-tankwagendiensten goed te keuren; 

- FLUXYS LNG te verzoeken om een nieuw tariefvoorstel in te dienen na de voltooiing van 
de bouw van een 5de opslagtank en bijkomende compressoren voor het verlenen van 
overslagdiensten. 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat onderhavige beslissing uit zes delen. In het 
eerste deel wordt de wettelijke basis uiteengezet. Het tweede deel bevat de antecedenten. In het 
derde deel worden de raadplegingsmodaliteiten uiteengezet. Het vierde deel bestaat uit de analyse 
van het geactualiseerd tariefvoorstel. Het vijfde deel bevat een algemeen voorbehoud en het zesde 
deel het dispositief. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing genomen tijdens zijn vergadering van 
28 juni 2018. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

‘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 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 produkten en andere door 
middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 31 juli 2017; 

‘Derde Pakket gas: de 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 de vervoersnetten voor aardgas en tot 
intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005. 

‘Tarifaire methodologie’ : besluit (Z)141218-CDC-1110/7 tot vaststelling van de tarifaire methodologie 
voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie, zoals 
aangenomen door het directiecomité van de CREG op 18 december 2014.  

‘Overeenkomst betreffende de indiening en de goedkeuring van tariefvoorstellen en 
tariefwijzigingen’: overeenkomst afgesloten tussen de CREG en Fluxys LNG op 25 augustus 2014. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 15/5 van de gaswet bepaalt dat de toegang tot de LNG-installatie verloopt op basis van 
tarieven die zijn goedgekeurd door de CREG. De CREG oefent haar tarifaire bevoegdheden uit die 
bedoeld worden in de artikelen 15/5 tot 15/5quinquies in overeenstemming met artikel 15/14, § 2, 
2de lid, 9°bis. 

2. Artikel 15/5bis, § 2, van de gaswet bepaalt dat de CREG de tariefmethodologie opstelt die de 
beheerders moeten gebruiken voor het opstellen van hun tariefvoorstellen in overleg met deze 
beheerder en volgens een procedure vastgesteld in gemeenschappelijk akkoord, bij gebreke daaraan 
legt de gaswet een minimale overlegprocedure vast die dient te worden nageleefd.  

3. Te dien einde hebben de CREG en Fluxys LNG op 18 februari 2014 een overeenkomst afgesloten 
betreffende de procedure tot goedkeuring van de tariefmethodologie voor het beheer van het 
aardgasvervoersnet en het van de opslaginstallatie voor aardgas. 

4. Artikel 15/5bis, § 8, van de gaswet bepaalt dat : 

« De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het voorwerp 
uit van een akkoord tussen de commissie en de aardgasvervoernetbeheerder, de 
aardgasopslaginstallatiebeheerder en de LNG-installatiebeheerder» 

5. Te dien einde hebben de CREG en Fluxys LNG op 25 augustus 2014 een overeenkomst afgesloten 
betreffende de procedure voor de indiening en de goedkeuring van tariefvoorstel en tariefwijzigingen 
(zie verklarende woordenlijst). 

6. Tenslotte heeft de CREG op 18 december 2014 haar tariefmethodologie aangenomen die op 
1 januari 2015 in werking is getreden (art. 43) (zie verklarende woordenlijst).  

7. Artikel 15/14, § 2, 9°bis, van de gaswet bepaalt dat de CREG de tariefbevoegdheden uitoefent 
die bedoeld zijn  in de artikelen 15/5 tot 15/5quinquies en de toepassing controleert van de tarieven 
door de vervoersbedrijven wat hun respectievelijke netten betreft. 

8. Artikel 15/5bis, § 7, van de gaswet bepaalt dat : 

« De commissie onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt 
haar gemotiveerde beslissing mee aan de netbeheerder met inachtneming van de 
invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven ».  

9. Dit vormt bijgevolg de wettelijke basis van onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

10. Conform de wettelijke bepalingen die van toepassing waren op deze periode heeft de CREG op 
2 oktober 2014 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 april 2019 tot en met 
31 maart 2039.  

11. Het is in die bijzondere context dat Fluxys LNG op 25 mei 2018 haar geactualiseerd tariefvoorstel 
over de tarieven voor het gebruik van de LNG-terminal van Zeebrugge bij de CREG heeft ingediend. 
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12. Hiertoe volstaat het te herinneren aan artikel 15/5bis, § 8, 7°, eerste lid, van de gaswet die het 
volgende bepaalt :  

« in het geval van overgang naar nieuwe diensten en/of aanpassing van bestaande diensten 
kan de beheerder binnen de gereguleerde periode aan de commissie een geactualiseerd 
tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerde tariefvoorstel houdt rekening 
met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit van de 
bestaande tariefstructuur te wijzigen. » 

13. Het geactualiseerd tariefvoorstel van 25 mei 2018 is ingediend met als doel de goedkeuring van:  

- Nieuwe tarieven voor nieuwe diensten: 

• kleinschalige aanmeerrechten « small scale berthing right » ;  

• residuele opslag « residual storage »; 

- de verlaging van het tarief voor de goedkeuring van tankwagens en de verlaging van het 
laadtarief voor LNG-tankwagens indien deze tijdens het jaarlijkse onderschrijvingsvenster 
zijn onderschreven. 

14. Deze diensten worden beschreven in het « LGN toegangsreglement », dat door de CREG op 
17 mei 2018 werd goedgekeurd1. 

3. RAADPLEGING 

15. Op 27 april 2017 heeft het directiecomité van de CREG beslist om, krachtens artikel 23, § 1, van 
haar huishoudelijk reglement, geen raadpleging te organiseren met toepassing van artikel 33, §4 van 
haar huishoudelijk reglement, omwille van de volgende redenen: 

a) tussen 24 april 2018 en 9 mei 2018 heeft Fluxys FLXYS LNG een openbare raadpleging 
georganiseerd over ‘bepalende elementen van de voorgestelde wijziging van de 
goedgekeurde tarieven van FLUXYS LNG’, waarvan het verslag als bijlage aan huidige 
beslissing wordt toegevoegd ; 

b) op 25 mei 2018 heeft Fluxys LNG haar geactualiseerd tariefvoorstel, waaraan de reacties 
op de raadpleging, alsook het raadplegingsverslag werden toegevoegd, bij de CREG 
ingediend. 

 

 

                                                           

1 Beslissing (B)1750 over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van 

Zeebrugge, de gewijzigde LNG Terminalovereenkomst voor LNG Herleveringsdiensten en het gewijzigde LNG Terminalling 
Programma. 
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4. ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL 

4.1. SAMENVATTING VAN HET TARIEFVOORSTEL 

16. Dit geactualiseerd tariefvoorstel omvat het definitieve investeringsbedrag voor de tweede 
steiger zoals goedgekeurd in de tarifaire afrekening 2016, een meer gevorderde raming van het 
investeringsbudget voor de uitbreiding die nodig is voor het verlenen van transshipment-diensten, 
namelijk de 5de opslagtank en de bijkomende compressoren, het tariefvoorstel voor de nieuwe 
diensten inzake "small-scale berthing right" en "residual storage", evenals de actualisering van de 
financiële parameters zoals gevraagd door de CREG in haar beslissing tot goedkeuring van de tarieven 
in 2014.  

17. In dit geactualiseerd tariefvoorstel stelt FLUXYS LNG voor om de tarieven voor bestaande 
diensten ongewijzigd te laten ten opzichte van de tarieven die op 2 oktober 2014 door de CREG werden 
goedgekeurd, met uitzondering van het tarief voor de goedkeuring van LNG-tankwagens.  

De interne opbrengstvoet of IRR, exclusief belastingen, met betrekking tot de transshipment-
uitbreiding wordt vastgesteld op [vertrouwelijk] voor een investering [vertrouwelijk]. Indien FLUXYS 
LNG erin slaagt dit investeringsbedrag te verminderen, zal het IRR-model deze nieuwe 
investeringsgrondslag overnemen. In dat geval zal FLUXYS LNG bij wijze van incentive een verhoging 
van de IRR genieten tot maximaal [vertrouwelijk] bij een investeringsbedrag van [vertrouwelijk]. Elke 
vermindering van het investeringsbedrag tussen [vertrouwelijk] zal resulteren in een verhoging van de 
IRR met [vertrouwelijk] per tranche van [vertrouwelijk]. Aangezien de huidige projectbegroting 
[vertrouwelijk] bedraagt (zie punt 4.4.3), bedraagt de overeenkomstige IRR die in dit tariefvoorstel 
wordt gebruikt [vertrouwelijk]. 

Omdat het tariefmodel van FLUXYS LNG gebaseerd is op één geïntegreerd model (IRR en RABxWACC), 
geldt één IRR-tarief voor alle bedragen die in de uitbreidingen worden geïnvesteerd.  

De gemiddelde IRR wordt bepaald op basis van het respectieve gewicht van de investeringen van de 
1ste uitbreiding, de 2de steiger en de transshipment-uitbreiding. 

De totale IRR wordt dus vastgesteld door het gemiddelde te nemen van elk van de drie IRR-tarieven, 
gewogen op basis van de bedragen van de investeringen die zijn gedaan voor de projecten van de 1ste 
uitbreiding, de bouw van de tweede steiger en de transshipment-uitbreiding.  

Het totale tarief wordt aldus vastgesteld op [vertrouwelijk], op basis van de volgende elementen: 

 Geïnvesteerde bedragen [€] IRR 

Uitbreiding n°1 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2de steiger [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Transshipment uitbreiding [vertrouwelijk]* [vertrouwelijk] 

Totaal - gewogen 
gemiddelde IRR 

[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

* Dit bedrag zou kunnen worden herzien op basis van het definitieve bedrag van de investering. In dat 
geval zou de gemiddelde IRR-waarde eveneens worden herzien volgens de hoger vastgelegde regel.  
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4.2. DE ELEMENTEN VAN HET TARIEFVOORSTEL VAN FLUXYS LNG 

18. Met betrekking tot het tariefvoorstel van FLUXYS LNG wordt de goedkeuring van de CREG 
gevraagd voor: 

- de bevestiging van het tariefniveau dat werd vastgesteld bij beslissing van 30 september 
2004 voor diensten met betrekking tot "Slots", "Additionele Uitzendcapaciteit" en 
"Additionele Opslagcapaciteit"; 

- de bevestiging van de tarieven voor de andere diensten die door de terminal worden 
verleend, goedgekeurd bij beslissing van 29 november 2012; 

- de bevestiging van de tarieven voor de diensten "Transshipment Berthing Right" en 
"Transshipment Storage" met eenzelfde limiet van 5% bovenop de geplande indexering 
voor een periode van 20 jaar vanaf de ingebruikname van de nieuwe uitbreiding; 

- de invoering van nieuwe tarieven voor de diensten "small-scale berthing right" en 
"residual storage"; 

- de verlaging van het tarief voor de goedkeuring van tankwagens en de verlaging van het 
laadtarief voor LNG-tankwagens indien deze tijdens het jaarlijkse onderschrijvingsvenster 
zijn onderschreven.  

4.3. GERAAMDE KOSTEN 

19. De geraamde kostenbegroting is gebaseerd op: 

- een referentiejaar (2018) op basis van de kosten die werden gemaakt in 2017, zoals 
voorgelegd aan de CREG tijdens de tarifaire afrekening 2017 en gecorrigeerd door de 
CREG bij haar eerste beslissing over de afrekening; 

- een veronderstelling van de kostenontwikkeling op basis van hetzij de inflatie, hetzij de 
verwachte evolutie van de trafiek of de activiteiten op de terminal; 

- een veronderstelling van de extra kosten voor de uitbreiding van de terminal met 
betrekking tot de 5de opslagtank en compressoren en het verlenen van transshipment-
diensten (in de veronderstelling dat de transshipment-uitbreiding op 1 april 2019 in 
gebruik zal worden genomen). 

De verantwoording van de aannames wordt hieronder nader toegelicht en het resultaat van de 
berekening is opgenomen in het tariefmodel. 

20. Teneinde gebruik te maken van de meest recente gegevens, is het referentiejaar niet het laatste 
jaar waarvoor de afrekening door de CREG werd goedgekeurd (2016), maar wel 2017, het jaar 
waarvoor de beslissing tot goedkeuring van de afrekening nog niet werd genomen maar waarvoor in 
de eerste beslissing van de CREG, hoewel die een verwerping inhoudt, geen opmerking werd gemaakt 
over de OPEX (beslissing van de CREG van 9 mei 2018 (PRD) 657G/14). 

Voor het jaar 2017 bedroegen de operationele kosten [vertrouwelijk] 

De voorgestelde kostenverdeling, in overeenstemming met de boekhouding van FLUXYS LNG, ziet er 
als volgt uit: 

[vertrouwelijk] 
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4.4. CORRECTIES TEN AANZIEN VAN HET REFERENTIEJAAR 

21. Om deze basis te kunnen gebruiken voor de raming van toekomstige kosten wordt het 
energieverbruik (behalve verdampingsgas) zodanig aangepast dat het referentiejaar een stabiele basis 
vormt voor de vaststelling van de tarieven voor de volgende jaren. Het energieverbruik van de terminal 
bleef immers gering in 2017 ([vertrouwelijk]) als gevolg van de situatie op de wereldwijde LNG-markt 
(minder aantrekkelijke prijzen in Europa), met weinig lossingen van LNG-tankers. Deze situatie zou de 
komende jaren kunnen veranderen, net als de energieprijs zelf. Daarom moet de referentiegrondslag 
voor de opstelling van de kostenbegroting voor de komende jaren worden gecorrigeerd. Voor het jaar 
2018 bedraagt de kostenbegroting [vertrouwelijk]. 

22. Gezien de situatie op de wereldwijde LNG-markt, met weinig lossingen van LNG-tankers in 
Europa, [vertrouwelijk] FLUXYS LNG [vertrouwelijk].  

23. De kosten in verband met CO2-emissies [vertrouwelijk]. 

24. Voor de komende jaren staan er verschillende onderhoudsprojecten gepland, die afzonderlijk in 
de OPEX-begroting worden vermeld. Deze kosten variëren in de tijd, afhankelijk van de geplande 
projecten. 

- In de eerste jaren (van 2018 tot 2020) hebben ze bijvoorbeeld onder meer betrekking op 
een nieuwe [vertrouwelijk] en de vervanging [vertrouwelijk]. 

25. Indexering van de kosten van het referentiejaar tot 2039 

- de kosten in het referentiejaar worden elk jaar verhoogd naargelang de inflatie, met 
uitzondering van de energiekosten, die zowel voor de inflatie als voor wijzigingen in het 
aantal veronderstelde lossingen op de terminal worden aangepast. 

- de begrote inflatie is in overeenstemming met de ramingen van het Planbureau voor de 
periode 2018-2022: 

Jaar Geschatte inflatie 
2018 1,7% 

2019 1,7% 

2020 1,7% 

2021 1,7% 

2022 1,7% 

Na 2022 hanteert FLUXYS LNG de inflatieprognose van Oxford Economics van 2% per jaar. 

26. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de veronderstellingen met betrekking 
tot de stijging van de operationele kosten op de terminal als gevolg van de bouw van de nieuwe 
uitbreiding en het verlenen van transshipment-diensten. [vertrouwelijk]. 

27. De stijging van de personeelskosten [vertrouwelijk]. 

28. De bijkomende onderhoudskosten [vertrouwelijk]. 

De raming van deze onderhoudskosten is gebaseerd op de kennis van Fluxys LNG van de huidige 
onderhoudskosten, geëxtrapoleerd naar de nieuwe installaties. 

29. Fluxys LNG betaalt momenteel ongeveer [vertrouwelijk] aan verzekeringspremies: 

- [vertrouwelijk] 
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- [vertrouwelijk] 

- [vertrouwelijk] 

- [vertrouwelijk] 

30. De CREG beperkt de verzekering voor [vertrouwelijk] tot het eerder goedgekeurde verzekerde 
bedrag [vertrouwelijk]. Elke premie die na deze beslissing wordt betaald voor een verzekerd bedrag 
dat deze dekking overschrijdt, zal bij de latere afrekeningen worden verworpen.  

31. FLUXYS LNG betaalde in 2017 de volgende belastingen en vergoedingen: 

- [vertrouwelijk] 

- [vertrouwelijk] 

- [vertrouwelijk] 

32. De andere kosten bevatten voornamelijk de volgend elementen : 

- aankoop van uitrusting voor projecten en aankoop van verbruiksgoederen; 

- erelonen voor studies, toezicht, consultancy, analyses, tests, inspecties en audits; 

- de personeelskosten die Fluxys Belgium factureert aan Fluxys LNG via de Service Level 
Agreement (dienstenovereenkomst); 

- de veronderstelling in het tariefvoorstel dat op 2 oktober 2014 werd goedgekeurd, blijft 
geldig, d.w.z. een budget van [vertrouwelijk]. 

33. Voor de elektriciteitskosten denkt FLUXYS LNG niet dat ze in 2019 een budget voor bijkomende 
kosten moet voorzien ten gevolge van de levering van transshipment-diensten. De tarieven voor de 
transshipment-diensten voorzien inderdaad een « pass-through » terugbetaling door de gebruikers 
van de terminal die gebruik maken van de transshipment-diensten. 

34. Kostenhypothese voor « na 2027 » 

- [vertrouwelijk] 

- [vertrouwelijk] 

4.5. INVESTERINGEN IN DE RAB 

35. Fluxys LNG voorziet onderhoudsinvesteringen van ongeveer [vertrouwelijk] om ervoor te zorgen 
dat de eerste tank, die van 1980 dateert, goed blijft werken.  

36. De CREG aanvaardt deze raming wetende dat ze zal worden geüpdatet in de jaarrekeningen. 

4.6. AFSCHRIJVINGEN VAN DE RAB 

37. Voor nieuwe investeringen in de RAB die voor de toekomst geraamd worden, stelt FLUXYS LNG 
lineaire afschrijvingen voor over 20 jaar voor investeringen tot 2019 en 10 jaar voor 
vervangingsinvesteringen (REPEX).  

38. Voor de investeringen die na 2019 worden gedaan, wordt er voorgesteld om ze [vertrouwelijk] 
af te schrijven [vertrouwelijk]. 
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39. De CREG gaat akkoord met deze afschrijvingsperiodes. 

4.7. BUITENDIENSTSTELLINGEN VAN DE RAB 

40. Het tariefmodel van FLUXYS LNG voorziet niet in buitendienststellingen van de RAB. 

4.8. UITBREIDINGSINVESTERINGEN 

41. Zoals in hoofdstuk 3 werd uiteengezet, worden de investeringen voor de uitbreiding van de 
terminal vergoed via een IRR, met uitzondering van de bouw van het 2de laadstation voor 
vrachtwagens, dat in de RAB wordt opgenomen.  

42. De CREG verklaart zich akkoord met deze classificatie. 

4.9. 1STE UITBREIDING VAN DE TERMINAL 

43. Het totaalbedrag geïnvesteerd in de 1ste uitbreiding van de terminal (opslag en emissie) 
waarmee rekening wordt gehouden in het tariefmodel is [vertrouwelijk]2. Deze investering werd 
tussen 2003 en 2009 gedaan.  

[vertrouwelijk] 

44. De afschrijvingen met betrekking tot deze investering worden zodanig berekend [vertrouwelijk]. 

45. De CREG aanvaardt de investeringsbedragen en de afschrijvingsduur [vertrouwelijk].  

4.10. TWEEDE STEIGER 

46. De constructie van een tweede steiger op de site van de Terminal van Zeebrugge werd 
geïntegreerd in het tariefvoorstel dat de CREG op 29 november 2012 heeft goedgekeurd en vervolgens 
bevestigd in het tariefvoorstel dat op 2 oktober 2014 werd goedgekeurd. 

47. In de op 27 april 2017 goedgekeurde tarifaire afrekening voor 2016 werd het definitieve 
investeringsbedrag voor de tweede steiger vastgesteld, dat in het IRR-model in aanmerking moet 
worden genomen, namelijk [vertrouwelijk], na aftrek van de ontvangen subsidies.  

48. De afschrijving van deze investering gebeurt in [vertrouwelijk]. 

49. De CREG preciseert dat de kosten voor de bouw van de tweede steiger worden gefinancierd via 
de IRR-wachtrekening. Concreet betekent dit dat de afschrijvingskost wordt gecompenseerd door een 
opname van hetzelfde bedrag van de IRR-wachtrekening. Deze afschrijvingskost wordt geen tweede 
maal opgenomen in de tarieven omdat de afschrijvingen niet zijn opgenomen in het IRR-
berekeningsmodel, dat enkel rekening houdt met de cashbewegingen. 

                                                           

2 In overeenstemming met de beslissing van de CREG van 30 september 2004 bevestigd door die van 13 oktober 2011. 



Niet-vertrouwelijk  12/16 

4.11. UITBREIDING VOOR TRANSSHIPMENT 

50. FLUXYS LNG herinnert eraan dat het, zoals opgenomen in het tariefvoorstel dat op 2 oktober 
2014 werd goedgekeurd, momenteel investeert in de bouw van een 5de opslagtank en bijkomende 
compressoren (nieuwe uitbreiding: ETCP2) voor het verlenen van transshipment-diensten. 

51. FLUXYS LNG geeft aan dat het bij het vorige tariefvoorstel slechts over een zeer ruwe schatting 
van de investeringskosten voor deze uitbreiding beschikte omdat de offertes van de aannemers nog 
niet gekend waren. 

52. Sinds het vorige tariefvoorstel kon het budget geüpdatet worden ten gevolge van de 
ondertekening van de EPC-contracten. Het bedraagt momenteel [vertrouwelijk]. 

 Geschatte kosten [M€] 

EPC-contract [vertrouwelijk] 

Interne kosten [vertrouwelijk] 

Onzekerheiden (allowances/contingencies, 
variation orders,…) 

[vertrouwelijk] 

Contingencies project [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] 

 

53. Aangezien dit bedrag niet definitief is, meldt Fluxys LNG dat ze een aangepast tariefvoorstel zal 
indienen wanneer het project afgerond is en het eindbedrag gekend is. Het bedrag van [vertrouwelijk] 
moet niet als een plafond beschouwd worden, maar kan herzien worden in het kader van dat nieuwe 
tariefvoorstel: elk opwaarts of neerwaarts verschil tussen het hier veronderstelde bedrag 
[vertrouwelijk] en het uiteindelijke bedrag zal aanleiding geven tot een evenredige aanpassing van de 
jaarlijkse EBIT-marges, zodat de beoogde IRR tegen 2039 kan worden bereikt en de beoogde IRR van 
deze investering zal worden aangepast.  

54. De CREG verduidelijkt dat investeringskosten a priori op [vertrouwelijk] geplafonneerd zijn. 

4.12. VERKOOPSRAMINGEN VOOR DE PERIODE NA 2027 

55. FLUXYS LNG geeft aan dat, omdat de langetermijnonderschrijvingen voor slots aflopen in het 
eerste kwartaal van 2027, noodzakelijk rekening moet worden gehouden met een veronderstelde 
vernieuwing van die contracten (of met nieuwe contracten na 2027). 

56. Er wordt verondersteld dat tot 2039 jaarlijks [vertrouwelijk] slots tegen het huidige 
geïndexeerde tarief zullen worden verkocht om de kosten en de doelmarge te dekken. 

57. Deze extra inkomsten, als ze worden gerealiseerd, maken het mogelijk om het IRR-maximum 
(gewogen gemiddelde) van [vertrouwelijk] te bereiken.  

58. Deze extra inkomsten zijn dan de inkomsten die nodig zijn om de beoogde IRR te bereiken, maar 
zijn niet bindend. Ze [vertrouwelijk] sluiten geenszins aan bij de huidige commerciële visie van FLUXYS 
LNG m.b.t. de evolutie van de verkoop van diensten. 

59. De CREG geeft aan dat indien FLUXYS LNG deze extra inkomsten niet realiseert, de beoogde IRR 
niet zal worden gehaald, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden. De beoogde IRR wordt in 
geen geval gegarandeerd door de regulator.  
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4.13. VENNOOTSCHAPSBELASTING 

60. FLUXYS LNG geeft aan dat het voorstel gebaseerd is op de herziene belastingregeling als gevolg 
van de onlangs goedgekeurde belastinghervorming. Het vennootschapsbelastingtarief wordt daarom 
verminderd tot 29,58% in 2018 en 2019 en tot 25% vanaf 2020. Ook het voordeel van de notionele 
interesten werd tot 0 teruggebracht voor de periode 2018-2039. 

61. De CREG heeft zich ervan vergewist dat er bij de berekeningen van het model wel degelijk 
rekening werd gehouden met deze belastingvermindering en dat die vanaf het eerste jaar voor de volle 
100% in de tarieven werd ingecalculeerd.  

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

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 hun omzetting in Belgisch recht. 

6. DISPOSITIEF 

Overwegende het geactualiseerd tariefvoorstel dat de nv Fluxys LNG ter goedkeuring aan de CREG 
heeft voorgelegd op 25 mei 2018; 

De CREG beslist in het kader van de aan haar toevertrouwde wettelijke en reglementaire opdracht en 
overeenkomstig het toepasselijke regelgevingskader (van Europees en intern recht wanneer het 
tweede conform het eerste is), in het bijzonder artikelen 15/5bis, §7 en 15/14, §2, 9°bis van de gaswet,  

- om nieuwe tarieven voor de nieuwe diensten goed te keuren: 

• kleinschalige aanmeerrechten « small scale berthing right » ;  

• residuele opslag « residual storage »; 

• de verlaging van het tarief voor de goedkeuring van tankwagens en de verlaging 
van het laadtarief voor LNG-tankwagens indien deze tijdens het jaarlijkse 
onderschrijvingsvenster zijn onderschreven. 

- om FLUXYS LNG te verzoeken ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de 5de tank 
voorzien op 1 april 2019 een nieuw tariefvoorstel in te dienen. 
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Geactualiseerde tarieflijst : 

 

Te indexeren tarieven, uitgedrukt in "basis 2003" Tarieven basis 2003

Slot 750.443,00 €/vracht*

Waaronder: Aanmeerrecht 130.294,00 €/vracht*

Waaronder: Basis Opslag 313.682,00 €/vracht*

Waaronder: Basis Uitzendcapaciteit 306.467,00 €/vracht*

Extra flexibil iteitsdiensten

Aanvullende Opslagcapaciteit  96,39 €/m³LNG/jaar*

Aanvullende Uitzendcapaciteit (vast)  1,95 €/(kWh/u)/jaar*

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

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

Aanvullende Uitzendcapaciteit (conditioneel) 1,17 €/(kWh/h)/jaar

Residuele Opslagcapaciteit 45,71 €/m³LNG/jaar (aangepast pro rata 

temporis)

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

Specifieke diensten aangeboden aan de Vervoersnetbeheerder

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

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

Laaddiensten voor LNG Schepen

Scheepsgoedkeuringsdienst ("Ship Approval") 7.364,00 €/aanvraag

Aanvullende Aanmeerrecht ("Additional Berthing Right") 75.000,00 €/aanleg

"Ship Loading" Dienst (in het kader van een Aanvullende Aanmeerrecht of een Aanmeerrecht) 0,18 €/MWh geladen

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

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

Laaddiensten van "Small Scale" LNG Schepen

Small Scale Aanmeerrecht 25.597,21 €/aanleg

"Ship Loading" Dienst (in het kader van een Small Scale Aanmeerrecht) 1,00 €/MWh geladen (toepasbaar 

vanaf 25.561MWh geladen)

Laaddiensten van LNG vrachtwagens

Dienst goedkeuring van vrachtwagens 914,50 €/aanvraag

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

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

  † Een korting van 10% wordt toegepast voor diensten voor het laden van vrachtwagens met LNG die gereserveerd worden tijdens de jaarlijkse onderschrijvingsvenster

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

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

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

Rescheduling Fee 5.000,00 €

Indexatieformule voor tarieven uitgedrukt in "basis 2003"

Waar

Nota over de geldigheidsperiode van de tarieven

De tarieven gegeven in dit document zijn goedgekeurd door de CREG op 29 november 2012, voor de tarieven van overslagdiensten op 2 oktober 2014 en voor de 

tarieven van small scale LNG diensten op 28 juni 2018. Deze tarieven zullen van toepassing zijn tot een nieuwe beslissing van de CREG. 

Zoals hieronder vermeld, de tarieven aangeduid met een * of een **, zijn maximale tarieven die niet overschreden zullen worden voor een gedefinieerde periode.

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

- Imo is de  consumptie prijzenindex (CPI) van 1 juli  2003, zijnde 112,59 (in basis 1996)

- 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 Im-1 gebruikt voor de berekening van de meest recente maand augustus. 

- Im-1 voor augustus 2003 is 112,59 (basis 1996)

-  Im-2 is de waarde van Im-1 gebruikt in vorige maand voor het berekenen van de tarieven
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Te indexeren tarieven, uitgedrukt in "basis 2012" Tarieven basis 2012

Overslagdiensten

Overslagopslag 131,10 €/m³ LNG/jaar**

Overslag Aanmeerrecht 136.390,00 €/Overslag Aanmeerrecht**

Indexatieformule voor tarieven uitgedrukt in "basis 2012"

Andere tarieven (niet geïndexeerd) Tarieven

Demurrage rate 75.000,00 USD/volledige dag

Gas in Kind (Maximale vergoeding voor Fuel Gas)  1,30 %

Commercia l i satie van ongebruikte capacitei t op de Secundaire Markt 3%
van gereguleerd tarief van 

verkochte capacitei t

10%

van de stikstofprijs dat gemengd 

had moeten worden om de 

kwaliteit aan te passen

Maximale tarieven

Met

Tarieven in "basis 2012" zijn uitgedrukt in de waarde januari 2012 en worden maandelijks geïndexeerd vanaf februari 2012 volgens de volgende formule:

0.65 + 0.35 * Im-1 /Imo

Waar

- Imo is de  consumptie prijzenindex (CPI) van 1 februari 2012, zijnde 97,94 (in basis 2013)

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

- Im-1 niet hoger dan 1,03 maal de index Im-1 gebruikt voor de berekening van de meest recente maand februari

- Im-1 voor februari 2012 is 97,94 (basis 2013)

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

Tarieven aangeduid met een * (slot tarief en tarieven voor aanvullende opslagcapaciteit en aanvullende uitzendcapaciteit), zijn maximale tarieven die niet overschreden zullen 

worden tot 31/3/2027

Tarieven aangeduid met een ** ( tarieven voor overslagdiensten) zullen van 1 april  2019 tot 31 maart 2039 niet overschreden worden met meer dan 5%, na indexatie, tov. de hier 

aangeduide tarieven

Dekking van overslag-geraleteerde elektriciteitskosten 

"Avoided Cost Fee" voor de dienst van injectie van vloeibaar stikstof  ("Quality Adjustment Services")

De elektriciteitskosten van Fluxys LNG voor de overslagdiensten zullen "pass 

through" gefactureerd worden
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BIJLAGE 1 

Verslag van de openbare raadpleging over de bepalende elementen van de voorgestelde wijziging van de goedgekeurde 

tarieven van FLUXYS LNG 

 

 


