
  

CREG – Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(B)657G/20 
17 december 2020 

Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van 
Fluxys LNG nv voor het gebruik van de 
methaangasterminal van Zeebrugge 

Artikelen 15/5bis, § 7, en 15/14, § 2, 9°bis, van de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen 

Niet-vertrouwelijke versie 

 

 



 

Niet-vertrouwelijke versie  2/9 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 3 

VERKLARENDE WOORDENLIJST ............................................................................................................... 3 

1. WETTELIJK KADER ............................................................................................................................ 4 

2. ANTECEDENTEN ............................................................................................................................... 4 

3. RAADPLEGING ................................................................................................................................. 5 

4. ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL .............................................................................................. 6 

4.1. VERONDERSTELLINGEN VAN VERWACHTE VERKOOP ............................................................. 6 

4.1.1. Bijkomende verkoop van niet-onderschreven diensten ................................................. 6 

4.2. TARIEVEN VAN DE TERMINALLINGDIENSTEN ......................................................................... 6 

4.2.1. Algemene opmerking ...................................................................................................... 6 

4.2.2. Fuel gas ............................................................................................................................ 6 

4.2.3. Virtuele liquefactiedienst ................................................................................................ 7 

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD .............................................................................................................. 7 

6. DISPOSITIEF ..................................................................................................................................... 8 

BIJLAGE .................................................................................................................................................... 9 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  3/9 

INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
het geactualiseerd tariefvoorstel van 18 november 2020 van Fluxys LNG nv (hierna: Fluxys LNG) voor 
het gebruik van de methaanterminal van Zeebrugge (hierna: het geactualiseerd tariefvoorstel van 
18 november 2020).  

De CREG beslist over: 

- het gereguleerde tarief voor de nieuwe virtuele liquefactiedienst; 

- de herziene modaliteiten voor de afname van fuel gas. 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat onderhavige beslissing zes delen. Het 
wettelijke kader wordt uiteengezet in het eerste deel. Het tweede deel behandelt de antecedenten. 
Het derde deel beschrijft de raadplegingsmodaliteiten. Het vierde deel bevat de analyse van het 
geactualiseerd tariefvoorstel van 18 november 2020. Het vijfde deel bevat een algemeen voorbehoud. 
Het zesde deel bevat het dispositief. 

Deze beslissing werd op 17 december 2020 door het directiecomité van de CREG genomen. 

 

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’: Fluxys LNG nv, die bij Ministerieel Besluit van 23 februari 2010 als beheerder van de LNG-
installatie werd aangeduid. 

'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 13 juli 2020. 

‘Richtlijn 2009/73’: de 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. 

'Tariefmethodologie': het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-
installatie voor de regulatoire periode 2020-2023. 

‘Overeenkomst over de procedure voor indiening en goedkeuring van tariefvoorstellen en van 
tariefwijzigingen’: de overeenkomst die tussen de CREG en Fluxys LNG werd afgesloten op 
24 januari 2018. 
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1. WETTELIJK KADER 

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

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

3. Bovendien bepaalt artikel 15/5bis, § 8 van de gaswet het volgende: 

"De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het voorwerp uit 
van een akkoord tussen de commissie en de aardgasvervoersnetbeheerder, de 
aardgasopslaginstallatiebeheerder en de LNG-installatiebeheerder. " 

4. Om die twee doelstellingen te bereiken, sloten de CREG en Fluxys LNG op 24 januari 2018 een 
akkoord over de procedures voor het aannemen van de tariefmethodologie voor het beheer van het 
transportnet voor aardgas, het beheer van de aardgasopslaginstallatie en het beheer van de LNG-
installatie en voor de goedkeuring van de tariefvoorstellen en wijziging van tarieven (zie verklarende 
woordenlijst). 

5. Na een publieke raadpleging heeft de CREG op 28 juni 2018 haar tariefmethodologie 
goedgekeurd, die op 30 juni 2018 van kracht werd (art. 45) (zie verklarende woordenlijst).  

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

7. Artikel 15/5bis, § 7 van de gaswet bepaalt het volgende: 

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

8. Het vormt bijgevolg de juridische grondslag van deze beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

9. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die voor die periode van toepassing waren, keurde de 
CREG op 30 september 2004 voor de periode 2007-2027 een plafondtarief goed voor de diensten 'Slot', 
'Aanvullende uitzendcapaciteit' en 'Aanvullende opslagcapaciteit'. Die tarieven worden uitgedrukt op 
basis van 'juli 2003' en worden volgens een formule geïndexeerd. 

In de beslissing van de CREG van 29 november 2012 bevestigde de CREG het niveau van die tarieven 
en keurde ze een lijst met andere tarieven goed. 

In de beslissing van de CREG van 2 oktober 2014 keurde de CREG de tarieven goed voor de diensten 
van 'Transshipment Berthing Right' en 'Transshipment Storage'. Die tarieven mogen gedurende een 
periode van 20 jaar na de indienststelling van de uitbreiding met niet met meer dan 5 % boven de 
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voorziene indexering worden opgetrokken. Die tarieven worden uitgedrukt op basis van 'juli 2012' en 
worden volgens een formule geïndexeerd. 

In haar beslissing van 28 juni 2018 keurde de CREG tarieven goed voor het gebruik van de 
methaanterminal van Fluxys LNG in Zeebrugge, geldig van 1 april 2019 tot 31 maart 2039.  

In haar beslissing van 27 juni 2019 heeft de CREG een tariefverlaging goedgekeurd van de slots en van 
de daarmee verbonden flexibiliteitsdiensten, waarbij deze tarieven de plafondtarieven van haar 
beslissing van 30 september 2004 zouden vervangen. 

In haar beslissing van 9 juli 2020 heeft de CREG de tarieven voor de nieuwe diensten “afzonderlijke 
uitzendcapaciteit” en “lossen van LNG in het kader van een afzonderlijk aanmeerrecht” goedgekeurd. 
De CREG heeft eveneens het finale investeringsbedrag voor de bouw van de 5de opslagtank en van 
compressoren voor het verlenen van transshipment diensten goedgekeurd. 

10. Het is in die bijzondere context dat de indiening kadert, op 18 november 2020 door Fluxys LNG 
bij de CREG, van haar geactualiseerde tariefvoorstel met betrekking tot de tarieven voor het gebruik 
van de methaanterminal in Zeebrugge. 

11. In dat verband verwijzen we naar 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 geactualiseerd tariefvoorstel houdt rekening 
met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit van de 
bestaande tariefstructuur te wijzigen. " 

12. Het geactualiseerde tariefvoorstel van 18 november 2020 wordt ingediend met de bedoeling 
om het volgende goed te keuren: 

- het gereguleerde tarief voor de nieuwe virtuele liquefactiedienst; 

- de herziene modaliteiten voor de afname van fuel gas. 

13. Deze nieuwe dienst wordt beschreven in het 'LNG Toegangsreglement', dat eveneens wordt 
goedgekeurd door de CREG op 17 december 20201. 

3. RAADPLEGING 

14. Krachtens artikel 23, § 1 van zijn huishoudelijk reglement heeft het directiecomité in het kader 
van deze beslissing om de volgende redenen beslist om geen raadpleging te organiseren in toepassing 
van artikel 33, § 4 van zijn huishoudelijk reglement: 

a) in de periode van 20 oktober 2020 tot 9 november 2020 organiseerde Fluxys LNG een 
openbare raadpleging over de 'doorslaggevende elementen van het beschouwde 
amendement van de tarieven die door Fluxys LNG werden goedgekeurd en waarvan het 
verslag hier is bijgevoegd; 

 

1 Beslissing (B)2153 over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van 
Zeebrugge, de gewijzigde LNG Terminalovereenkomst voor LNG Diensten en het gewijzigde LNG Terminalling Programma. 
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b) op 23 november 2020 legde Fluxys LNG aan de CREG haar geactualiseerde tariefvoorstel 
voor, waarbij de reacties op de raadpleging en het raadplegingsverslag werden 
toegevoegd. 

4. ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL 

15. Het geactualiseerde tariefvoorstel van 18 november 2020 is ingediend om een gereguleerd 
tarief in te voeren voor de nieuwe op de terminal aangeboden virtuele liquefactiedienst en om de 
modaliteiten voor de afname van fuel gas te herzien om de energiekosten van Fluxys LNG te 
compenseren die nodig zijn voor de hervergassing en de terbeschikkingstelling op het net van LNG. Dit 
tariefvoorstel sluit dan ook aan op het geactualiseerd tariefvoorstel dat op 11 juni 2020 was ingediend 
en bevat, naast het algemeen kader, enkel de wijzigingen ervan. Bijgevolg zijn de andere tarieven die 
de CREG op 9 juli 2020 heeft goedgekeurd, niet gewijzigd. 

4.1. VERONDERSTELLINGEN VAN VERWACHTE VERKOOP 

4.1.1. Bijkomende verkoop van niet-onderschreven diensten 

16. De nieuwe virtuele liquefactiedienst moet de gebruikers van de terminal toelaten om spelers te 
bevoorraden die op de kleinschalige LNG-markt actief zijn (laden van tankwagens of bunkeren van 
schepen). Hoewel het momenteel moeilijk is om veronderstellingen voor de verkoop van de virtuele 
liquefactiedienst te doen, denkt Fluxys LNG dat de naar de terminal vervoerde hoeveelheden aan de 
hand van deze dienst beperkt zouden moeten blijven in verhouding tot de hoeveelheden die tijdens 
het lossen van een LNG-tanker worden geleverd. De referentiehoeveelheden voor deze dienst worden 
voor de komende jaren bijgevolg op 0 geschat. 

17. Aangezien de aanpassingen aan de modaliteiten voor de afname van fuel gas het 
maximumpercentage van de afname niet wijzigen, blijven de ORV-winsten gelijk aan de geboekte 
winsten uit het aangepaste tariefvoorstel dat op 11 juni 2020 is ingediend. 

18. Indien er bijkomende inkomsten zijn, dan kan het IRR-plafond worden bereikt (gewogen 
gemiddelde) van [VERTROUWELIJK]. 

4.2. TARIEVEN VAN DE TERMINALLINGDIENSTEN 

4.2.1. Algemene opmerking 

Voor de definitie en beschrijving van de diensten waarop de tarieven van toepassing zijn, verwijst 
Fluxys LNG naar de door de gedragscode gereguleerde documenten (voornamelijk het “LNG-
programma” en “LNG-toegangsreglement”). 

4.2.2. Fuel gas 

19. Fluxys LNG stelt voor om de benaming van deel 6.20 van het geactualiseerde tariefvoorstel van 
11 juni 2020: “Terugbetaling van fuel gas” te veranderen in “Fuel gas” en de tekst van dat deel te 
vervangen door de volgende tekst: “De terminalgebruikers geven 1,3 % in natura van de in het net 
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gebrachte hoeveelheden gas om de energiekosten van Fluxys LNG te compenseren die nodig zijn voor 
de hervergassing en de terbeschikkingstelling op het net van het LNG”. De referentie naar de 
afrekening op het einde van de maand zal worden verwijderd aangezien het percentage fuel gas 
contractueel is vastgelegd op 1,3 %. 

20. Tijdens de openbare raadpleging werd er meer informatie gevraagd over de reden waarom 
Fluxys LNG voorstelt om het percentage op het maximumniveau van vandaag te brengen. 

21. Uit een analyse is gebleken dat het verbruik van fuel gas tussen 2016 en midden 2020 1,30 % 
van de toegewezen uitzendhoeveelheid bedroeg. Voor de periode 2019 - midden 2020 bedroeg dit 
zelfs 1,33 %. 

22. De CREG kan de voorgestelde aanpassingen dan ook aanvaarden. 

4.2.3. Virtuele liquefactiedienst 

Door de virtuele liquefactiedienst kan een gebruiker van de terminal zijn gas in stock op de terminal 
verhogen door aardgas als injectiecapaciteit op het herleveringspunt van de terminal te nomineren. 

Fluxys LNG stelt een tarief voor van 0,10 €/MWh voor aardgas toegewezen aan de gebruiker van de 
terminal dat op het herleveringspunt als injectiecapaciteit wordt toegewezen naar aanleiding van het 
gebruik van de virtuele liquefactiedienst. Dit tarief wordt uitgedrukt op basis van juli 2003. Fluxys LNG 
legt uit dat dit tarief werd vastgelegd om een level playing field te creëren tussen gebruikers van de 
terminal die LNG naar de terminal brengen met een LNG-tanker of door nominatie als 
injectiecapaciteit.  

Bij de openbare raadpleging werd gevraagd dat de vastlegging van het tariefniveau zou zijn gebaseerd 
op een specifieke evaluatie en de reële kosten en risico’s van deze dienst zou weerspiegelen om de 
gebruikers een gelijk speelveld te geven. 

Fluxys LNG heeft uitgelegd dat het tarief van de virtuele liquefactiedienst is verkregen door de 
component ontvangst en lossen van een LNG-tanker van een slot – € 91.639 (basis 2003) – te delen 
door de hoeveelheid LNG die in een slot is voorzien (140.000 m³ LNG, hetzij 938.000 MWh) om te 
komen tot een tarief van 0,10 €/MWh (basis 2003). 

Aangezien het voorgestelde tarief niet-discriminerend en evenredig is, kan de CREG het aanvaarden. 

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. 
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6. DISPOSITIEF 

Beschouwende het geactualiseerde tariefvoorstel dat Fluxys LNG nv op 18 november 2020 ter 
goedkeuring aan de CREG heeft voorgelegd; 

Beslist de CREG 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, 9°bis van de gaswet, 
het volgende goed te keuren: 

- het tarief van 0,10 €/MWh (basis 2003) voor de nieuwe virtuele liquefactiedienst; 

- het vaste percentage van 1,30 % voor de afname van fuel gas. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 

Publiek raadplegingsverslag over de doorslaggevende tarifaire elementen van Fluxys LNG 

ENI & FEBEG The setting of the tariff level should be properly supported by a specific assessment and should reflect the actual costs and risks linked to 
such service in order to grant a level playing field to users. 

ENI & FEBEG Why does Fluxys LNG propose to fix the percentage at the maximum level of today? 

 




