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Aanwezig : 

De CREG vertegenwoordigd door : 

Mevrouw M-P. FAUCONNIER, Voorzitster van het Directiecomité 

De heer L. JACQUET, Directeur 

Hierna « CREG » genoemd 

 

Fluxys Belgium vertegenwoordigd door :  

De heer P. DE BUCK, Voorzitter van het Directiecomité, Chief Executive Officer 

De heer P. TUMMERS, Lid van het Directiecomité, Chief Financial Officer 

Fluxys LNG vertegenwoordigd door : 

De heer P. DE BUCK, Gedelegeerd bestuurder, 
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Het overleg gaat door in de zaal « Zénobe Gramme » (lokaal 12.11 op de 12de verdieping) van de CREG, 
Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel. 
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De voorzitster van de CREG opent de vergadering om 8u10. 

De Voorzitster bedankt de vertegenwoordigers van Fluxys dat zij op de uitnodiging zijn ingegaan en 
geeft aan dat zij graag de reactie van Fluxys zou kennen op het initiële voorstel van de CREG dat als 
basis voor dit overleg zal dienen.   

Fluxys bedankt de CREG voor de uitnodiging en overloopt de belangrijkste punten van het voorontwerp 
van besluit en van een nota over de stimulansen. 

Fluxys legt eerst de nadruk op het verschil tussen de elektriciteits- en de gasmarkten waarvoor de 
toekomst onzeker is en op de internationale concurrentie waaraan doorvoer-, opslag- en 
terminalactiviteiten zijn onderworpen. Fluxys benadrukt eveneens het belang van stabiele en 
competitieve tarieven en de inspanningen die op dat vlak geleverd werden. Fluxys voegt eraan toe dat 
Fluxys de tarieven laag en competitief wil houden.  

Fluxys onderstreept de positieve aspecten van het voorstel van de CREG: 

- tarifaire stabiliteit door het vastleggen van een intrestvoet zonder risico vóór het begin 
van de regulatoire periode; 

- geen belangrijke wijzigingen aan het huidige systeem dus met behoud van het Capital 
Asset Pricing Model en het gebruik van lineaire obligaties die door de Belgische autoriteit 
worden uitgegeven, zoals de risicovrije intrestvoet; 

- behoud van een stimulans voor kostenbeheersing, voorstel van nieuwe stimulansen. 
Fluxys merkt echter wel op dat, gezien de reeds geleverde efficiëntie-inspanningen, de 
verwezenlijking van verhoopte objectieven op dat vlak steeds moeilijker wordt.          

Fluxys voegt eraan toe dat er nog twee aandacht vragende onderwerpen zijn: 

1) een eventuele belangrijke wijziging van de macro-economische situatie in België en/of 
van de marktvoorwaarden ten opzicht van de huidige situatie en de geanticipeerde 
evolutie ervan; 

2) Fluxys suggereert dat de afschrijving van de meerwaarde, met opname in de tarieven, ten 
gepaste tijde, een nader te onderzoeken onderwerp zou zijn. 

Fluxys onderstreept een ander positief aspect : de erkenning van de noodzaak om een gunstige 
financiële structuur te bevorderen zodat fondsen aan een aanvaardbare kost geleend kunnen worden.  

Tenslotte merkt Fluxys op dat het respecteren van de vastgelegde kalender voor de goedkeuring van 
de tariefmethodologie vóór één januari 2020, een eerste noodzakelijke belangrijke stap is voor de 
implementatie van de Europese Netwerkcode met betrekking tot de tarieven (TAR NC).     
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De Voorzitster van de CREG sluit de vergadering om 9u15. 

 

FLUXYS BELGIUM, vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

P. TUMMERS P. DE BUCK 
Lid van het Directiecomité Voorzitter van het Directiecomité 
Chief Financial Officer Chief Executive Officer 
 

FLUXYS LNG, vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

P. DE BUCK 
Gedelegeerd bestuurder 

 

La CREG, vertegenwoordigd door : 

 

 

 

 

L. JACQUET M.-P. FAUCONNIER 
Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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Beschrijving van de stimulansen conform het Besluit tot vaststelling van de 

tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor 

aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023. 

 

Voorwoord 

Het besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de 

opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023 

[referentie] voorziet dat de rubrieken en/of projecten waarop deze stimulansenregeling van 

toepassing is en de stimulansen waarnaar wordt verwezen in artikel 23 van deel 5 van de 

tariefmethodologie na raadpleging van de netbeheerder voorwerp uitmaken van een beslissing van 

de CREG. Deze beslissing moet genomen worden vooraleer het tariefvoorstel wordt ingediend en 

moet op de website van de CREG worden gepubliceerd. 

Het EBIT profiel van FLX LNG blijft ongewijzigd ten opzichte van het voorstel van 2014. Dit profiel zal 

echter gewijzigd kunnen worden met akkoord van de CREG in het kader van LNG-investeringen in 

België, zonder de IRR te wijzigen. Het finale bedrag, dat veel lager zou kunnen zijn dan hetgeen door  

FLUXYS voorgesteld zou worden, zal door de CREG, die daarover de volle bevoegdheid heeft, worden 

vastgelegd. 

Art. 1 

Het verslag over de doelstellingen van elke stimulans voor het jaar N wordt tegen 1 maart van het jaar 

N+1, samen met het tariefverslag van het overeenstemmende jaar, aan de CREG overgemaakt. 

De CREG bepaalt het bedrag van de stimulansen voor de netbeheerder in het kader van haar beslissing 

over het tariefverslag.  

Art. 2 – Stimulans voor kostenbeheersing 

§1. De referentiebasis van de beheersbare kosten die geïndexeerd moet worden voor de berekening 

van de stimulans zoals bepaald in het besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie is het niveau 

van de beheersbare kosten voor de vervoers- en opslagactiviteiten van het tariefverslag ex post op 

31/12/2017 van Fluxys Belgium dat op 28 februari 2018 aan de CREG ter goedkeuring werd 

voorgelegd, namelijk € 174.542.406,48. 

§2. De referentiebasis van de beheersbare kosten 2017 zal geïndexeerd worden om de budgettaire 

referentie te verkrijgen van de beheersbare kosten 2020 waarmee de werkelijke kosten  voor de 

berekening van de stimulans zullen vergeleken worden. De indexering zal gebeuren afhankelijk van de 

aard van de kosten die de referentiebasis vormen: 

• de loonkosten zullen geïndexeerd worden volgens de gezondheidsindex gepubliceerd door 

het Federaal Planbureau (rekening houdend met indexsprongen en/of andere evoluties zoals 

eventuele schommelingen van werkgeversbijdragen, de sociale programmatie, de evolutie 

van de gemiddelde leeftijd van de werknemers, ...); 

• de andere kosten zullen geïndexeerd worden volgens de meest relevante officiële index.  
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§3. Voor 2021 zal de budgettaire referentie van de beheersbare kosten 2021 worden verkregen door 

de budgettaire referentie van de beheersbare kosten 2020 met dezelfde methode te indexeren. Voor 

2022 en 2023 zal hetzelfde principe toegepast worden. 

Art. 3 - Stimulans voor methaanuitstoot 

Er wordt een stimulans aan de netbeheerder toegekend om hem aan te sporen om de 

methaanuitstoot uit zijn operaties in vergelijking met het referentiejaar 2017 te verminderen met 8,89 

mln. Nm³. De stimulans houdt verband met de vermindering van de methaanuitstoot die elk jaar aan 

de bevoegde instanties wordt gerapporteerd. De jaarlijkse doelstellingen worden berekend als volgt: 

• Doelstelling 2020: uitstoot lager dan 8.89 mln. Nm³ aardgas min 10 % 

• Doelstelling 2021: uitstoot lager dan doelstelling 2020 min 10 % 

• Doelstelling 2022: uitstoot lager dan doelstelling 2021 min 10 % 

• Doelstelling 2023: uitstoot lager dan doelstelling 2022 min 10 % 

Als de doelstelling van het jaar niet volledig is bereikt, dan zal de stimulans volgens de lineaire 

evenredigheidsregel berekend worden ten opzichte van het bereikte niveau. De stimulans bedraagt 

€ 1.500.000,00 wanneer de doelstelling volledig bereikt of overschreden is en bedraagt 0 als er geen 

enkele vermindering in vergelijking met de doelstelling van het jaar kon worden gerealiseerd.   

Art. 4 - Stimulans voor investeringen voor L/H-conversie 

De netbeheerder krijgt een stimulans toegekend voor de uitvoering van de investeringen op het 

vervoersnet die nodig zijn in het kader van de L/H-conversie zodat de planning van de conversie van 

de L-gasverbruikers naar H-gasverbruikers die Synergrid eind 2017 heeft voorgesteld geen vertraging 

oploopt. Van 2020 tot 2023 zal er elk jaar een stimulans van € 1.500.000,00 worden toegekend aan 

de netbeheerder als de investeringen op het vervoersnet niet de oorzaak zijn van een vertraging van 

de conversie van de clusters die voor het beschouwde jaar werden vastgelegd volgens het 

bovenvermelde plan.  

Art. 5 - Stimulans voor energie-efficiëntie  

Om zijn ecologische voetafdruk te verminderen wordt een stimulans toegekend aan de netbeheerder 

als hij de efficiëntie van zijn gasketels verbetert. Er zal een bedrag van € 350.000,00 worden toegekend 

als de netbeheerder minstens 5 hoogrendementsketels (met een rendement van meer dan 100 %) 

installeert in het betreffende jaar. Als deze doelstelling niet volledig wordt behaald, dan zal de 

stimulans proportioneel worden berekend in functie van het aantal ketels die in het betreffende jaar 

zijn geïnstalleerd. 

Art. 6 - Stimulans voor het connecteren van installaties voor de productie van waterstof, biogas of 

gecomprimeerd aardgas 

In het kader van de energietransitie en de diversificatie van de aard van het gas dat in het distributie- 

en/of vervoersnet wordt vervoerd, zal de netbeheerder stimulansen ontvangen als hij een regulatoir 

kader bij de CREG ter goedkeuring heeft ingediend dat de fysieke aansluiting mogelijk maakt van: 

• productie-installaties en installaties voor de injectie van waterstof (power-to-gasinstallatie),  
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• biogasinstallatie (“biomethaan/biogasinstallatie”),   

• compressie-installaties voor de levering van gecomprimeerd aardgas (CNG) aan verbruikers 

die niet op het net kunnen aangesloten worden.  

Voor elke type installatie zal een stimulans van € 250.000,00 worden geïnd als een regulatoir kader 

dat het mogelijk maakt dit soort installatie te verbinden aan de CREG werd voorgelegd. 

Bovendien zal er een stimulans van € 250.000,00 worden geïnd voor het jaar van de aansluiting voor 

elke effectieve verbinding van dergelijke installaties voor eind 2023. 

Art. 7 - Stimulans voor de beschikbaarheid van gegevens- en reserveringsplatformen 

Om de dienst voor de netgebruikers te verbeteren (of op een hoog niveau te houden) wordt er een 

stimulans aan de netbeheerder toegekend om de beschikbaarheid van zijn elektronisch 

gegevensplatform (https://gasdata.fluxys.com of elk ander equivalent platform dat het vervangt) en 

zijn eigen online reserveringsplatform voor capaciteit te maximaliseren. Het jaarlijkse maximale 

bedrag van deze stimulansen bedraagt € 400.000,00 voor elk van de twee platformen. 

Als het platform in het betreffende jaar een niet-geplande onbeschikbaarheid van minder dan 1 % 

(gemeten in onbeschikbaarheidsuren) vertoont, dan wordt een stimulans van € 400.000,00 

toegekend. Indien de onbeschikbaarheidsgraad tussen 1 en 2 % ligt, dan wordt de helft van de 

stimulans geïnd, namelijk € 200.000,00. Indien de onbeschikbaarheidsgraad meer dan 2 % bedraagt, 

dan wordt er geen stimulans geïnd. 

Art. 8 - Stimulans voor de beheersing van de onbeschikbaarheden van gecontracteerde vaste 

capaciteit 

Om de kwaliteit van de geboden diensten te optimaliseren of te behouden zal de netbeheerder een 

stimulans ontvangen voor de beheersing van de niet-geplande onbeschikbaarheden (door de 

beheerder en niet door een aangrenzende TSO) van gecontracteerde vaste vervoerscapaciteit.  

Als er in het betreffende jaar geen enkele niet geplande onbeschikbaarheid (door de beheerder en 

niet door een aangrenzende TSO) wordt vastgesteld, dan wordt er een stimulans van € 400.000,00 

toegekend. In het geval van een niet geplande onbeschikbaarheid van minder dan 6 uur of voor een 

onderbreking van gecontracteerde vaste capaciteit van minder dan 50 GWh/h wordt 75 % van de 

stimulans toegekend. Voor een onbeschikbaarheid van minder dan 12 uur of van minder dan 100 

GWh/h van gecontracteerde vaste capaciteit wordt 50 % van de stimulans toegekend. Voor een 

onbeschikbaarheid van meer dan 12 uur en meer dan 100 GWh/h van de  gecontracteerde vaste 

capaciteit wordt er geen stimulans toegekend. 

Art. 9 - Stimulans voor de verkoop van capaciteit 

De netbeheerder zal een stimulans krijgen voor de bijkomende verkoop die elk jaar wordt gerealiseerd 

voor de gecontracteerde capaciteiten voor 2020-2023 op 31/12/2017. Voor de berekening van de 

stimulans worden de bijkomende verkopen, gecontracteerde capaciteiten en  

referentiehoeveelheden geraamd in zakencijfer. 

Indien geen enkele bijkomende verkoop ten opzichte van de op 31/12/2017 gecontracteerde 

capaciteit werd uitgevoerd, zal de netbeheerder geen stimulans ontvangen. Als er bijkomende 
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verkopen (in zakencijfer) wordt gerealiseerd om het niveau van referentiehoeveelheden van het 

tariefvoorstel voor het betreffende jaar te behalen, dan zal er een stimulans van € 500.000,00 worden 

geïnd. Indien de doelstelling van de referentiehoeveelheden van het tariefvoorstel voor het 

betreffende jaar niet volledig is bereikt, dan zal de stimulans volgens de lineaire evenredigheidsregel 

worden berekend tussen de op 31/12/2017 gecontracteerde capaciteiten voor het betreffende jaar 

en de referentiehoeveelheden voor het betreffende jaar. 


