TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE LNG-TERMINAL VAN ZEEBRUGGE EN VOOR DE DIENSTEN VAN DE NV FLUXYS LNG.
Nota over de geldigheidsperiode van de tarieven
De tarieven gegeven in dit document zijn goedgekeurd door de CREG op 27 juni 2019, voor de tarieven van overslagdiensten op 2 oktober 2014 en voor 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.
Te indexeren tarieven, uitgedrukt in "basis 2003"

Tarieven basis 2003

Slot

527.803,20
91.638,66
220.619,50
215.545,04

Waaronder: Aanmeerrecht
Waaronder: Basis Opslag
Waaronder: Basis Uitzendcapaciteit
Extra flexibiliteitsdiensten
Aanvullende Opslagcapaciteit
Aanvullende Uitzendcapaciteit (vast)
Dagelijkse Opslagcapaciteit
Dagelijkse Uitzendcapaciteit (vast)
Aanvullende Uitzendcapaciteit (conditioneel)
Residuele Opslagcapaciteit

67,79
1,37
(67,79*0,7)/365
1,37/365
0,82
32,15

Onderbreekbare Uitzendcapaciteit « Niet-Genomineerde Diensten »

€/vracht*
€/vracht*
€/vracht*
€/vracht*
€/m³LNG/jaar*
€/(kWh/u)/jaar*
€/m³LNG/dag
€/(kWh/h)/dag
€/(kWh/h)/jaar
€/m³LNG/jaar (aangepast pro rata
temporis)

1,37/365

€/(kWh/h)/dag

0,55
0,55

€/(kWh/h)/jaar
€/(kWh/h)/jaar

Specifieke diensten aangeboden aan de Vervoersnetbeheerder
Operationele onderbreekbare Uitzendcapaciteit
Onderbrekingsrecht (vanaf 2012)
Laaddiensten voor LNG Schepen
Scheepsgoedkeuringsdienst ("Ship Approval")
Aanvullende Aanmeerrecht ("Additional Berthing Right")
"Ship Loading" Dienst (in het kader van een Aanvullende Aanmeerrecht of een Aanmeerrecht)
Vergassingsdienst ("Gassing Up") [optioneel]
Afkoeldienst ("Cool down") [optioneel]

7.364,00
75.000,00
0,18
544,00
544,00

€/aanvraag
€/aanleg
€/MWh geladen
€/uur
€/uur

Laaddiensten van "Small Scale" LNG Schepen
Small Scale Aanmeerrecht
"Ship Loading" Dienst (in het kader van een Small Scale Aanmeerrecht)

25.597,21
1,00

€/aanleg
€/MWh geladen (toepasbaar vanaf
25.561MWh geladen)

Laaddiensten van LNG vrachtwagens
Dienst goedkeuring van vrachtwagens
Dienst voor het laden van vrachtwagens met LNG
Afkoeldienst vrachtwagens ("truck cool down")

914,50
489,20
2.176,00

€/aanvraag
€/lading†
€/aanvraag

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

€

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

Indexatieformule voor tarieven uitgedrukt in "basis 2003"
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
Waar
- 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

Te indexeren tarieven, uitgedrukt in "basis 2012"

Tarieven basis 2012

Overslagdiensten
Overslagopslag
Overslag Aanmeerrecht

131,10
136.390,00

€/m³ LNG/jaar**
€/Overslag Aanmeerrecht**

Indexatieformule voor tarieven uitgedrukt in "basis 2012"
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)
Met
- 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

Andere tarieven (niet geïndexeerd)
Demurrage rate
Gas in Kind (Maximale vergoeding voor Fuel Gas)
Commercialisatie van ongebruikte capaciteit op de Secundaire Markt

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

Dekking van overslag-geraleteerde elektriciteitskosten

Maximale tarieven

Tarieven
75.000,00
1,30
3%

10%

USD/volledige dag
%
van gereguleerd tarief van verkochte
capaciteit

van de stikstofprijs dat gemengd had
moeten worden om de kwaliteit aan
te passen

De elektriciteitskosten van Fluxys LNG voor de overslagdiensten zullen "pass through"
gefactureerd worden

Tarieven aangeduid met een * (slot tarief en tarieven voor aanvullende opslagcapaciteit en aanvullende uitzendcapaciteit), zijn maximale tarieven die niet overschreden zullen worden volgens
beslissing van CREG van 27 juni 2019
Tarieven aangeduid met een ** ( tarieven voor overslagdiensten) zullen niet overschreden worden met meer dan 5%, na indexatie, tov. de hier aangeduide tarieven volgens beslissing van CREG van 2
oktober 2014

