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GOEDKEURING BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE 

LNG-TERMINAL VAN ZEEBRUGGE 
 
Gasmarkt: de CREG beslist over de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden 
voor toegang tot de LNG-terminal van Fluxys LNG 
 
 
De CREG keurde op 17 juni 2004 het voorstel van belangrijkste voorwaarden voor toegang tot 
de LNG-terminal van Fluxys LNG goed. De goedkeuring van de CREG valt binnen de termijnen 
van de onderhandelingen die Fluxys LNG met shippers voert voor capaciteitsboekingen na 
2006 en die kunnen leiden tot belangrijke investeringen.  
 
De Zeebrugse LNG-terminal is een gereguleerde terminal met gepubliceerde tarieven en verleent nu 
toegang aan alle shippers op basis van belangrijkste voorwaarden die door de regulator zijn 
goedgekeurd en gepubliceerd. Voor LNG-shippers hebben de belangrijkste voorwaarden het voordeel 
dat er nu een officieel document beschikbaar is met duidelijke regels die de belangrijkste modaliteiten 
voor de toegang tot de terminal en de niet-discriminerende behandeling van shippers formaliseren.  
 
Intensief overleg tussen CREG, Fluxys LNG en LNG-shippers 
 
Fluxys LNG legde binnen de termijnen opgelegd door het koninklijk besluit over de gedragscode van 4 
april 2003 zijn eerste voorstel van belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring voor aan de CREG op 
11 juli 2003. De CREG heeft dat voorstel op 8 januari 2004 verworpen. Het ging om een voorstel met 
algemene principes die verder dienden te worden uitgewerkt. De CREG heeft op 13 mei 2004 het 
grootste deel van de aangepaste belangrijkste boorwaarden voorgelegd door Fluxys LNG 
goedgekeurd, en heeft een aantal artikelen opgelegd voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. 
Het aangepaste voorstel dat nu op 17 juni 2004 te definitieve titel is goedgekeurd, is het resultaat van 
intensief overleg tussen de CREG, Fluxys LNG en de LNG-shippers die na een open season-
marktbevraging begin 2003 initieel interesse hebben getoond om na 2006 capaciteit op de terminal te 
boeken. Al deze CREG beslissingen zijn gepubliceerd op www.creg.be. 
 
Momenteel voert Fluxys LNG onderhandelingen met diverse shippers voor nieuwe LNG-
terminallingcontracten na 2006. De goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden valt binnen de 
termijnen van die onderhandelingen en schept het kader dat nodig is om ze af te ronden. De 
onderhandelingen tussen Fluxys LNG en diverse shippers kunnen aanleiding geven tot de bouw van 
een 4de opslagtank en extra uitzendcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge, een project dat 
wordt geraamd op € 170 miljoen. 
 
Onderdeel van de implementatie van de gedragscode 
 
De belangrijkste voorwaarden zijn de algemene regels die Fluxys LNG hanteert om de toegang van de 
shippers tot de terminal te organiseren. Ze specificeren onder meer de manier waarop de capaciteiten 
worden berekend, de regels voor de toewijzing en verhandelbaarheid van capaciteit, het 
congestiebeleid, de vereisten inzake aardgaskwaliteit, en de bepalingen inzake aansprakelijkheid en 
financiële garanties. De belangrijkste voorwaarden vormen een eerste document dat Fluxys LNG als 
aardgasvervoersbedrijf zal publiceren in het kader van de implementatie van de gedragscode.  
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De CREG dient zich nog uit te spreken over de voorstellen van belangrijkste boorwaarden die Fluxys 
heeft voorgelegd voor de toegang tot het vervoersnet voor zijn transportactiviteit in België enerzijds en 
voor zijn opslagactiviteit in België anderzijds.  
 
De gedragscode voorziet dat, vanaf de datum van goedkeuring van haar belangrijkste voorwaarden, 
de vervoersonderneming over termijnen van respectievelijk 2 en 4 maanden beschikt om haar 
Indicatief vervoersprogramma en haar netwerkcode ter goedkeuring aan de CREG voor te leggen. 
 
 
 
 
 
 
Nadere informatie voor de pers: 
 
CREG 
Nijverheidsstraat 26-38 
B-1040 Brussel 
Dhr. E. De Corte 
Tel. 0032 2 289 76 80 
Fax. 0032 289 76 89 
Gsm. 0032 497 52 77 62 
press@creg.be 
 

De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in 
België, opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 
fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator heeft twee belangrijke opdrachten: 
een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een algemene taak van toezicht 
en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
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