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OVERZICHT 

Onderwerp: 

Artikel 15/2bis, §2, van de gaswet bepaalt dat de gemeenschappelijke onderneming, NV Balansys een 
nalevingsprogramma ontwerpt en implementeert dat maatregelen voorziet om discriminerend en 
concurrentieverstorend gedrag uit te sluiten. Het nalevingsprogramma noemt de specifieke 
verplichtingen op, die opgelegd zijn aan de werknemers van de NV Balansys, opdat de doelstelling van 
uitsluiting van discriminerend en concurrentieverstorend gedrag behaald wordt. Het 
nalevingsprogramma bepaalt eveneens de te nemen voorzorgen door de NV Balansys teneinde de 
vertrouwelijkheid te bewaren van de commerciële gegevens betreffende de netgebruikers actief in de 
balanceringszone waarvoor de NV Balansys de verantwoordelijkheid draagt. De CREG acht het 
noodzakelijk om het nalevingsprogramma van de NV Balansys samen met het gewijzigd ontwerpadvies 
1618 te onderwerpen aan een openbare raadpleging in het belang van de netgebruikers van de 
geïntegreerde balanceringzone. De openbare raadpleging met betrekking tot het nalevingsprogramma 
wordt samen met het gewijzigd ontwerpadvies 1618 gepubliceerd  op de website van de CREG. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 14.06.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1618@creg.be 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
Koen LOCQUET 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Maria-Isabella Detand, +32 2 289 76 11, consult.1618@creg.be 
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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna, 
op grond van artikel 15/2bis, § 3, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen (hierna: gaswet), de vraag tot advies over het 
nalevingsprogramma van de N.V. Balansys. 

Voornoemde vraag werd door N.V. Balansys per brief van 31 januari 2017 bij de CREG per drager met 
ontvangstbewijs ingediend, samen met drie bijlagen, te weten : 

- het nalevingsprogramma van N.V. Balansys – Januari 2017 v.05 en met hieraan gehecht 2 
bijlagen; 

- een juridische nota – Fluxys Belgium NV/SA en CREOS Luxemburg SA opgesteld in het Engels 
in antwoord op twee aandachtspunten die de CREG heeft opgeworpen naar aanleiding van de 
discussies over het ontwerp van het nalevingsprogramma; 

- een voorafgaand rapport opgesteld door de nalevingsfunctionaris met het oog op de 
invoering van het nalevingsprogramma voor advies en goedkeuring en dit met inbegrip van “bijlage 1 
– verklarende nota betreffende commercieel gevoelige informatie behandelt door Balansys en de 
verdeling van de taken tussen Creos en Fluxys, in hun hoedanigheid van onderaannemer van Balansys.” 

In haar brief van 31 januari 2017 meldt N.V. Balansys dat zij het nalevingsprogramma ingediend bij de 
CREG voor advies per brief van 2 oktober 2015, intrekt. 

Verder verwijst N.V. Balansys ook naar volgende documenten: 

- de “Belux Integration Agreement” afgesloten tussen Creos Luxemburg en Fluxys Belgium op 
7 mei 2015; 

- de dienstenovereenkomsten afgesloten tussen Balansys met enerzijds Creos Luxemburg en 
anderzijds Fluxys Belgium, meegedeeld aan de CREG per brief van 26 mei 2015. 

Wat betreft de statuten van N.V. Balansys, verwijst N.V. Balansys naar haar website alwaar zij 
gepubliceerd zijn. 

Tot slot, meldt N.V. Balansys in haar brief van 31 januari 2017 dat met uitzondering van het 
nalevingsprogramma en het voorafgaand rapport opgesteld door de nalevingsfunctionaris met het oog 
op de invoering van het nalevingsprogramma, alle andere documenten als vertrouwelijk moeten 
worden beschouwd, inclusief bijlage 1 gehecht aan het voorafgaand rapport opgesteld door de 
nalevingsfunctionaris met het oog op de invoering van het nalevingsprogramma. 

Het ontwerpadvies werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 
23 maart 2017. 

Per brief van 10 april 2017, ontvangen door de CREG op 13 april 2017 heeft ILR (Institut 
Luxembourgeois de Régulation), zijnde de Luxemburgse regulator opmerkingen laten geworden op het 
door de CREG goedgekeurd ontwerpadvies van 23 maart 2017. 

Huidig gewijzigd ontwerpadvies is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het wettelijke 
kader. In het tweede deel worden de antecedenten uiteengezet. In het derde deel wordt het 
nalevingsprogramma onderzocht. Het vierde deel, tenslotte, bevat de conclusie. 

Het gewijzigd ontwerpadvies werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 12 mei 2017. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. EUROPESE WETGEVING 

1. Artikel 7.4, van de richtlijn 2009/73/EG 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 (hierna: de gasrichtlijn), stelt dat ingeval verticaal geïntegreerde 
transmissiesysteembeheerders deelnemen aan een gemeenschappelijke onderneming die is opgericht 
ter uitvoering van zulke samenwerking, de gemeenschappelijke onderneming een 
nalevingsprogramma moet ontwerpen en uitvoeren waarin maatregelen zijn opgenomen om 
discriminerend en concurrentie verstorend gedrag uit te sluiten. Dit programma bevat specifieke 
verplichtingen voor de werknemers ter verwezenlijking van de doelstelling van uitsluiting van 
discriminerend en concurrentieverstorend gedrag. Het nalevingsprogramma wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan ACER1 en de naleving ervan wordt op onafhankelijke wijze gemonitord door de 
nalevingsfunctionarissen van de verticaal geïntegreerde transmissiesysteembeheerders, aldus de 
gasrichtlijn. 

2. De samenwerking waarvan sprake in artikel 7.4 van de gasrichtlijn wordt onder meer in 
artikel 7.1 van de gasrichtlijn omschreven als de activiteit waarbij de lidstaten en de regulerende 
instanties onderling samenwerken met het doel hun nationale markten op een of meer regionale 
niveaus te integreren. In geval de lidstaten hierin voorzien in de nationale wetgeving, moedigen de 
regulerende instanties de samenwerking van transmissiesysteembeheerders op regionaal niveau aan 
en faciliteren zij deze, ook bij grensoverschrijdende vraagstukken, ten einde een daadwerkelijke 
concurrerende interne markt voor aardgas tot stand te brengen. Daarnaast bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijke, regelgevings- en technisch kader en vergemakkelijken zij de integratie 
van de geïsoleerde systemen die nog steeds „gaseilanden” in de Gemeenschap vormen. 

3. De gasrichtlijn vervolgt dat ACER hiervoor samenwerkt met de nationale regulerende 
instanties en transmissiesysteembeheerders ter waarborging van de compatibiliteit van de 
regelgevingskaders tussen de regio’s met het oog op de totstandbrenging van een concurrerende 
interne markt voor aardgas (artikel 7.2 van de gasrichtlijn). 

4. Tot slot, voorziet artikel 7.3, van de gasrichtlijn dat lidstaten bij de uitvoering van de richtlijn 
ervoor zorgen dat de transmissiesysteembeheerders één of meer geïntegreerde systemen op 
regionaal niveau hebben waaraan twee of meer lidstaten aan meewerken voor de toewijzing van 
capaciteit en voor de controle op de beveiliging van het net. 

5. Artikel 7.4, van de gasrichtlijn vormt de wettelijke basis op grond waarvan Balansys het 
nalevingsprogramma aan ACER ter goedkeuring dient voor te leggen. Het is ook in het kader van dit 
artikel van de gasrichtlijn dat ACER het nalevingsprogramma zal onderzoeken. 

6. Met toepassing van de artikelen 9 en 10, van de gasrichtlijn werd Fluxys Belgium 
gecertificeerd bij beslissing van 27 september 20122 onder het model van “full Ownership Unbundling” 
(stuk 7).  

                                                           

1 Het Agentschap overeenkomstig het artikel 1 van de verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 
2 Eindbeslissing (B)120927-CDC-1166 over ‘de aanvraag tot certificering van de N.V. Fluxys Belgium’ 
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7. Met toepassing van artikel 49.6, van de gasrichtlijn is Luxemburg vrijgesteld van de 
toepassing van artikel 9, van de gasrichtlijn.  

2.2. GASWET VAN 8 JULI 2015 

8. Op basis van artikel 7, meer in het bijzonder artikel 7.4, van de gasrichtlijn werd de gaswet 
op 8 juli 2015 aangepast.  

9. Deze gaswetswijziging biedt aan Fluxys Belgium de mogelijkheid een gemeenschappelijke 
onderneming op te richten samen met andere transmissiesysteembeheerders teneinde aan deze 
gemeenschappelijke onderneming het beheer voor het in evenwicht houden van het 
aardgasvervoersnet, meer bepaald de commerciële balancering, over te dragen (artikel 15/2bis, § 1, 
van de gaswet).  

10. De artikelen 9 en 10 van de gasrichtlijn, omgezet in onder meer artikel 8, § 4bis, en volgende 
van de gaswet, inzake certificering zijn op de gemeenschappelijke onderneming niet van toepassing. 
De wetgever acht artikel 1, laatste lid, van de Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (hierna: de 
gasverordening) evenmin van toepassing op de gemeenschappelijke onderneming.  

11. De wetgever heeft een specifiek regelgevend kader uitgewerkt gezien dat enkel de 
commerciële balancering wordt overgedragen. Op grond van dit specifiek regelgevend kader is de 
wetgever van oordeel dat elke vorm van controle van producenten en/of leveranciers op Fluxys 
Belgium en op de gemeenschappelijke onderneming uitgesloten is en daarom certificering van de 
gemeenschappelijke onderneming met toepassing van het model “full Ownership Unbundling” niet 
nodig is.  

12. Dit specifiek regelgevend kader bestaat uit: 

13. Enerzijds, de aanduiding van een nalevingsfunctionaris door de gemeenschappelijke 
onderneming, na goedkeuring door de CREG waarbij deze nalevingsfunctionaris strikte voorwaarden 
van onafhankelijkheid en beroepsbekwaamheid moet naleven. Daarnaast moet de CREG ook de 
voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het 
mandaat van de nalevingsfunctionaris, goedkeuren. 

Bij beslissing van 19 juli 20163 heeft de CREG de benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als 
nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys goedgekeurd.  

14. Anderzijds, moet de gemeenschappelijke onderneming een nalevingsprogramma ontwerpen 
en implementeren inzake maatregelen die discriminerend en concurrentieverstorend gedrag 
uitsluiten. Dit nalevingsprogramma noemt de specifieke verplichtingen op, die opgelegd zijn aan de 
werknemers, opdat de doelstelling van uitsluiting van discriminerend en concurrentieverstorend 
gedrag behaald wordt. 

Het nalevingsprogramma bepaalt eveneens de te nemen voorzorgen door de gemeenschappelijke 
onderneming teneinde de vertrouwelijkheid te bewaren van de commerciële gevoelige gegevens 
betreffende de netgebruikers actief in de balanceringszone waarvoor de gemeenschappelijke 
onderneming de verantwoordelijkheid draagt. 

                                                           

3 Eindbeslissing (B)160719-CDC-1509 over “de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als 
nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris ” 
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Het nalevingsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ACER na advies van de CREG. Elke 
wijziging van het nalevingsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ACER na advies van 
de CREG. 

Het regulatoir kader inzake het nalevingsprogramma van de gemeenschappelijke onderneming (artikel 
15/2bis, § 3, van de gaswet) vertoont grote gelijkenissen met artikel 21 van de gasrichtlijn.  

De goedkeuring van het nalevingsprogramma door ACER is één  van de voorwaarden die Balansys zal 
toelaten ten volle haar activiteiten uit te oefenen.  

15. Op de gemeenschappelijke onderneming zijn eveneens van toepassing de artikelen 8/3, 
§ 1/1, derde tot vijfde lid, 8/4 en 8/5, van de gaswet: 

16. Artikel 8/3, §1/1, derde tot vijfde lid, van de gaswet bepaalt: “Het is eenzelfde […]  persoon 
niet toegelaten om lid te zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk 
de onderneming vertegenwoordigen en tegelijkertijd van een onderneming die werkzaam is in de 
productie of levering van aardgas en van de aardgasvervoersnetbeheerder. 

De statuten van de vennootschap en de aandeelhoudersovereenkomsten mogen geen bijzondere 
rechten toekennen aan producenten, houders van een leveringsvergunning of tussenpersonen of de 
met die ondernemingen verbonden ondernemingen. 

De commissie gaat na of de eventuele overeenkomst die tussen de aandeelhouders van de beheerder 
werd gesloten de, in artikel 8/5 bepaalde, minimumcriteria inzake onafhankelijkheid, en de in 
overeenstemming met artikel 15/5undecies, § 1, tweede lid, 3° en 5°, bepaalde maatregelen inzake 
vertrouwelijkheid en non-discriminatie in acht neemt.” 

17. Artikel 8/4, van de gaswet bepaalt: “Indien de beheerder van het aardgasvervoersnet tot een 
verticaal geïntegreerde onderneming behoort, moet hij onafhankelijk zijn, tenminste wat zijn 
rechtsvorm, zijn organisatie en zijn beslissingsproces betreft, van andere activiteiten die niet gebonden 
zijn aan de vervoersactiviteit.” 

18. Tot slot, bepaalt artikel 8/5, van de gaswet: ”Teneinde de onafhankelijkheid van de in artikel 
8/4 bedoelde beheerder van het aardgasvervoersnet te waarborgen, gelden de volgende 
minimumcriteria : 

1° De personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer mogen geen deel uitmaken van de structuren 
van de geïntegreerde aardgasonderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks belast zijn met het 
dagelijks beheer van de productie-, de distributie- en de leveringsactiviteiten van aardgas. 

2° Er worden passende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat rekening wordt gehouden met 
de professionele belangen van de in 1 bedoelde personen, op zodanige wijze dat gewaarborgd is dat zij 
in alle onafhankelijkheid kunnen functioneren. 

3° De beheerder van het aardgasvervoersnet beschikt over effectieve bevoegdheden om, onafhankelijk 
van zijn aandeelhouders, besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de 
exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het vervoersnet. 

4° De beheerder van het aardgasvervoersnet mag van zijn moedermaatschappij geen instructies 
ontvangen betreffende het dagelijks beheer, noch wat betreft de individuele beslissingen met 
betrekking tot de bouw of de modernisering van de aardgasvervoersleidingen die de grenzen van het 
jaarlijkse globale budget of van gelijk welk gelijkaardig document dat deze heeft goedgekeurd, niet 
overschrijden.” 
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Luidens de Artikelswijze Toelichting in de Memorie van Toelichting4, meer bepaald bij de bespreking 
van artikel 3, stelt de Belgische wetgever dat de artikelen 8/3, § 1/1, leden 3 tot 5 en 8/5, van de 
gaswet, en waarnaar artikel 15/2bis, §2, van de gaswet verwijst, mutatis mutandis worden toegepast 
op de gemeenschappelijke onderneming, teneinde inmenging in  het beheer van het netevenwicht en 
een bedrijf dat één van de functies van productie of levering verricht maximaal te vermijden. 

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat de CREG in het kader van onderhavig gewijzigd ontwerpadvies en in 
overeenstemming met de gaswet, het nalevingsprogramma op basis van de artikelen 8/3, 8/4 en 8/5, 
van de gaswet moet onderzoeken.  

19. De gaswet van 8 juli 2015 voorziet ook dat de CREG het balanceringscontract, de 
balanceringscode, het balanceringsprogramma en de balanceringstarieven van de 
gemeenschappelijke onderneming moet goedkeuren met toepassing van de Verordening (EU) Nr. 
312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode inzake gasbalancering 
van transmissienetten (hierna: NC BAL), evenals alle bepalingen van de gaswet en haar 
uitvoeringsbesluiten die verband houden met balanceringsactiviteiten van Balansys voor zover deze 
niet strijdig zijn met de NC BAL (Artikel 15/2quinquies, §1, van de gaswet). 

De goedkeuring van voormelde regulatoire documenten door de CREG kan plaatsvinden ongeacht de 
goedkeuring door ACER wat betreft het nalevingsprogramma van Balansys. De datum van 
inwerkingtreding van de goedgekeurde regulatoire documenten daarentegen zal onder andere 
afhankelijk zijn van de datum waarop ACER het nalevingsprogramma van Balansys zal goedkeuren (zie 
paragraaf 14 van huidig gewijzigd ontwerpadvies).  

3. ANTECEDENTEN 

20. N.V. Fluxys Belgium (hierna: Fluxys Belgium) en Creos Luxembourg S.A. (hierna: Creos), de 
Luxemburgse transmissiesysteembeheerder, hebben het plan opgevat om het beheer van het 
netevenwicht toe te vertrouwen aan een gemeenschappelijke onderneming, genaamd N.V. Balansys 
(hierna Balansys), waarvan beiden elk voor 50% aandeelhouders zijn. 

21. Overeenkomstig de beslissing van de CREG van 27 september 20125 werd Fluxys Belgium 
overeenkomstig het model van “full Ownership Unbundling” gecertificeerd (stuk 7). Met toepassing 
van artikel 49.6, van de gasrichtlijn is Luxemburg ontheven van artikel 9, van de gasrichtlijn. Creos is 
bijgevolg ontheven van certificering luidens artikel 9, van de gasrichtlijn.  

22. Op Creos is artikel 37 van de Luxemburgse gaswet van toepassing6 dat bepaalt [vrije vertaling 
naar het Nederlands ]: “Art.  37. (1) Wanneer de vervoers- of distributienetbeheerder deel uitmaakt 
van een verticaal geïntegreerd bedrijf moet hij, althans met betrekking tot zijn rechtsvorm, organisatie 
en besluitvorming, onafhankelijk zijn van andere niet met vervoer of distributie samenhangende 
activiteiten of in geval van een gecombineerde beheerder van deze twee activiteiten. Deze regels 
houden geen verplichting in om de eigendom van de activa van het vervoers- of distributienet enerzijds 
af te scheiden van het verticaal geïntegreerde bedrijf anderzijds. 

                                                           

4 Memorie van Toelichting, Parl. Stuk., 2015, DOC 54, 1127/001 
5 Zie voetnoot 2 
6 Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, Journal 

Officiel du 22 août 2012  
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(2) Teneinde de in lid 1 bedoelde onafhankelijkheid van de netbeheerder te waarborgen, gelden de 
volgende minimumcriteria: 

a) personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de beheerder van het vervoersnet, 
distributienet of de gecombineerde beheerder mogen niet deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde aardgasbedrijf die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse bestuur van 
de productie, distributie en levering van aardgas; 

b) er moeten passende maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur 
van de netbeheerder zodat zij onafhankelijk kunnen functioneren; 

c) de netbeheerder heeft voldoende beslissingsbevoegdheid, onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het onderhoud, en de 
ontwikkeling van het net. Om deze taken te vervullen, beschikt de distributienetbeheerder over de 
nodige middelen, zowel menselijke, technische, financiële als materiële middelen. Dit vormt geen 
beletsel voor passende coördinatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de 
moederonderneming op economisch toezicht en beheerstoezicht op het rendement van de activa van 
een dochteronderneming, zoals indirect geregeld overeenkomstig artikel 29, beschermd worden. Door 
deze bepaling wordt de moederonderneming in het bijzonder in staat gesteld het jaarlijks financieel 
plan van de netbeheerder of elk equivalent document, goed te keuren en algemene limieten vast te 
stellen voor de schuldenlast van haar dochteronderneming. Ze laat de moederonderneming echter niet 
toe instructies te geven met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering of individuele besluiten over 
de aanleg of de modernisering van lijnen, die niet verder gaan dan de voorwaarden van het 
goedgekeurde financiële plan dat ze heeft goedgekeurd of enig equivalent document; 

d) de netbeheerder stelt een nalevingsprogramma vast met maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten, en dat de naleving daarvan op adequate wijze wordt gemonitord. 
Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die 
doelstelling. De persoon die of het orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op het 
verbintenissenprogramma dient bij de reguleringsinstantie jaarlijks een verslag in waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt vervolgens bekendgemaakt. De 
nalevingsfunctionaris of -instelling van de distributienetbeheerder is volledig onafhankelijk en heeft 
toegang tot alle informatie van de distributienetbeheerder en eventuele verbonden ondernemingen die 
hij nodig heeft om zijn taak te vervullen.  

(3) … 

(4)…” 

23. Balansys werd bij notariële acte opgericht als een Luxemburgse vennootschap op 7 mei 2015 

(stuk 1).  

24. Per brief van 2 oktober 2015 (stuk 2) heeft Balansys haar nalevingsprogramma bij de CREG 
ingediend voor advies. In deze brief wordt verwezen naar de brief van Fluxys Belgium van 26 mei 2015 
(stuk 3). Samen met deze laatste brief werden aan de CREG meegedeeld: 

- de aandeelhoudersovereenkomst van Balansys (Belux Integration Agreement); 

- de laatste versie van de statuten van Balansys; 

- de laatste versies van de dienstencontracten (SLA’s) dat Balansys zal moeten afsluiten met 
Fluxys Belgium en Creos. 

Verder wordt in de brief van 2 oktober 2015 aan de CREG ook meegedeeld: 
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- een analyse inzake de inachtneming door Balansys met betrekking tot de toepassing van de 
artikelen 8/3, § 1/1, leden 3 tot 5 en 8/4 en 8/5, van de gaswet; 

- een lijst van de leden van de raad van bestuur van Balansys. 

25. Per brief van 9 november 2015 (stuk 4) wordt door Balansys aan de CREG meegedeeld: 

- de verklaringen op eer van de leden van de raad van bestuur van Balansys; 

- een lijst van afdelingen binnen Fluxys Belgium die toegang zullen hebben tot commercieel 
vertrouwelijke gegevens van Balansys; 

- een lijst van afdelingen binnen Creos die toegang zullen hebben tot commercieel 
vertrouwelijke gegevens van Balansys. 

26. Per brief van 31 januari 2017 (stuk 5) heeft Balansys een nalevingsprogramma voor advies 
door de CREG ingediend en wordt het initieel ingediende nalevingsprogramma ingediend bij de CREG 
per brief van 2 oktober 2015 ingetrokken. Naast het nalevingsprogramma wordt samen met deze brief 
ook aan de CREG meegedeeld: 

- een juridische nota – Fluxys Belgium NV/SA en CREOS Luxemburg SA opgesteld in het Engels 
in antwoord op twee aandachtspunten die de CREG heeft opgeworpen naar aanleiding van de 
discussies over het ontwerp van het nalevingsprogramma; 

- een voorafgaand rapport opgesteld door de nalevingsfunctionaris met het oog op de 
invoering van het nalevingsprogramma voor advies en goedkeuring met inbegrip bijlage 1 – 
verklarende nota betreffende commercieel gevoelige informatie behandelt door Balansys en de 
verdeling van de taken tussen Creos en Fluxys, in hun hoedanigheid van onderaannemer van Balansys. 

Verder verwijst Balansys in haar brief van 31 januari 2017 ook naar volgende documenten: 

- de “Belux Integration Agreement” afgesloten tussen Creos Luxemburg en Fluxys Belgium op 
7 mei 2015 (stuk 6) ; 

- de dienstenovereenkomsten afgesloten tussen Balansys met enerzijds Creos Luxemburg en 
anderzijds Fluxys Belgium, meegedeeld aan de CREG per brief van 26 mei 2015 (stuk 3). 

Wat betreft de statuten van Balansys, verwijst Balansys naar haar website alwaar zij gepubliceerd zijn. 

Tot slot, meldt Balansys in haar brief van 31 januari 2017 dat met uitzondering van het 
nalevingsprogramma en het voorafgaand rapport opgesteld door de nalevingsfunctionaris met het oog 
op de invoering van het nalevingsprogramma, alle andere documenten als vertrouwelijk moeten 
worden beschouwd, inclusief bijlage 1 gehecht aan het voorafgaand rapport opgesteld door de 
nalevingsfunctionaris met het oog op de invoering van het nalevingsprogramma. 

27. Per brief van 10 april 2017 heeft ILR op het goedgekeurd ontwerpadvies van de CREG, 
opmerkingen meegedeeld (stuk 6). Na bespreking van deze opmerkingen tijdens een 
telefoonconferentie die heeft plaats gehad op 8 mei 2017 tussen vertegenwoordigers van ILR en de 
CREG, werd het ontwerpadvies van de CREG aangepast. 

Het Directiecomité heeft op 12 mei 2017 huidig gewijzigd ontwerpadvies goedgekeurd. 
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4. RAADPLEGING 

28. Met toepassing van artikel 33, § 2, van het huishoudelijk reglement van het directiecomité 
van de CREG, kan de CREG in alle andere gevallen dan beslissingen, zoals adviezen, openbare/niet-
openbare raadplegingen organiseren. 

29. De CREG acht het noodzakelijk om het nalevingsprogramma van Balansys samen met huidig 
gewijzigd ontwerpadvies te onderwerpen aan een openbare raadpleging in het belang van de 
netgebruikers van de geïntegreerde balanceringzone. De openbare raadpleging met betrekking tot het 
nalevingsprogramma samen met het huidig gewijzigd ontwerpadvies gebeurt door het publiceren van 
beide documenten op de website van de CREG. 

Het gewijzigd ontwerpadvies heeft de raadplegingsperiode vastgesteld op drie weken hetgeen aan de 
netgebruikers actief op het Fluxys Belgium en Creos aardgasvervoersnet een voldoende 
antwoordtermijn moet bieden. 

5. ONDERZOEK VAN DE VRAAG TOT ADVIES 

5.1. VOORAFGAAND 

30. Met toepassing van artikel 15/2bis, §3, van de gaswet enerzijds en artikel 14.2, van de 
statuten van Balansys anderzijds, stelt de nalevingsfunctionaris het nalevingsprogramma op dat alle 
maatregelen opneemt om discriminerend en concurrentieverstorend gedrag uit te sluiten.  

31. De missie van Balansys is op te treden als “balancing operator” voor het geografisch gebied 
BeLux, zijnde de geïntegreerde H-gasmarkt van Luxemburg en België enerzijds en de L-gasmarkt in 
België anderzijds. 

De integratie betekent dat de commerciële balancingactiviteiten van Fluxys Belgium en Creos worden 
overgedragen aan een gemeenschappelijke onderneming, Balansys die hiervoor uitsluitend 
verantwoordelijk wordt. 

32. De taken van Balansys kunnen als volgt kort worden samengevat:  

1) Balansys ontvangt de individuele balancingpositie van de netgebruikers actief op de 
respectievelijke netwerken van Creos en Fluxys Belgium. Balansys voegt deze posities 
samen tot een enkele individuele positie voor de netgebruiker in de geïntegreerde zone 
en deelt het resultaat hiervan mee aan de betrokken netgebruiker. Daarnaast bepaalt 
Balansys op basis van alle individuele posities ook een totale positie voor de geïntegreerde 
markt. Deze positie wordt eveneens meegedeeld aan de netgebruikers.  Dit geldt voor de 
geïntegreerde H-gasmarktzone Luxemburg-België. Voor de L-gasmarkt is de rol van 
Balansys beperkt tot het grondgebied België. 

2) Zolang de balancingpositie van de markt binnen vooraf vastgelegde drempelwaarden 
voor de markt (MT+ en MT-genoemd) schommelt, komt Balansys niet tussen tijdens de 
dag. Indien op niveau van de markt de balancingpositie de bovenste (of onderste) markt 
limietwaarde overschrijdt, komt aldus Balansys tussenbeide met een verkooptransactie 
(of aankooptransactie) op de aardgasmarkt (commodity) voor de hoeveelheid van het 
marktoverschot (of markttekort). De overschrijdingen, respectievelijk tekorten worden 
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per netgebruiker verrekend in contanten. Op het einde van iedere gasdag wordt het 
verschil tussen de totale hoeveelheden die in de geïntegreerde markt zijn binnengekomen 
en de totale hoeveelheden die door de eindklanten van de netgebruikers werden 
verbruikt of die de markt naar een aangrenzend marktgebied hebben verlaten, op nul 
gesteld. De verrekening gebeurt in contanten en is van toepassing op iedere netgebruiker, 
zowel voor degenen die een overschot had, als voor degenen die een tekort had. 

3) Balansys factureert aan en int van de netgebruikers de kosten verbonden aan de haar 
toevertrouwde activiteiten. 

33. Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, dient overeenkomstig de gaswet Balansys 
een Balancing Overeenkomst, Balancing Code, Balancing Programma en Balancing tarief in te dienen 
en te laten goedkeuren door de CREG.  

Wat Luxemburg betreft, worden de voormelde documenten vastgelegd bij reglement, met 
uitzondering van het typecontract voor balancering dat Balansys heeft betekend aan ILR waarbij ILR 
om wijzigingen kan verzoeken7. 

Inhoudelijk moeten de gereguleerde documenten overeenkomstig de gaswet beantwoorden aan de 
NC BAL. 

34. Voorgaand regulatoir kader toont aan dat Balansys als entiteit niet vergelijkbaar is met de 
entiteiten Prisma (aardgas) en JAO (elektriciteit) voor het reserveren van capaciteit op een 
gemeenschappelijke reserveringsplatform. Prisma en JAO zijn platformen die door middel van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Europese transmissienetbeheerders zijn opgericht. Geen van 
beide platformen zijn wettelijk verplicht om gereguleerde documenten en/of tariefvoorstel en de 
balanceringstarieven voor de aangeboden diensten ter goedkeuring in te dienen bij de nationale 
regulator en/of ACER. Het zijn de transmissienetbeheerders die lid zijn van Prisma of JAO die, voor de 
diensten en het hiermee verbonden tarief, aan hun respectievelijke nationale regulator goedkeuring 
moeten vragen. De taak ‘verhandelen van capaciteit’ overeenkomstig de verordening (EU) Nr. 
984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot 
capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad, wordt met andere woorden niet overgedragen 
aan Prisma of JAO. De transmissienetbeheerders blijven eindverantwoordelijk. 

Hetzelfde geldt voor Coreso. 

35. Rekening houdende met wat voorafgaat, lijkt het, gezien de overdracht van 
verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerders naar Balansys, dan ook normaal dat Balansys 
voorwerp uitmaakt van een specifieke analyse en een bijzonder regulatoir kader, onder andere op 
basis van artikel 7.4, van de gasrichtlijn. In het bijzonder hierdoor kan worden verklaard waarom ACER 
in dit specifieke geval het nalevingsprogramma van de gemeenschappelijke onderneming moet 
goedkeuren.  

5.2. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK DOOR DE CREG 

36. Met toepassing van artikel 15/2bis, §3, van de gaswet wil de Belgische wetgever de 
onafhankelijkheid van Balansys waarborgen ten aanzien van haar aandeelhouders die ontvlecht zijn 

                                                           

7 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rilr/2015/08/28/n2/jo 
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alsmede ten aanzien van haar aandeelhouders die ontheven zijn van ontvlechting, overeenkomstig 
artikel 9 van de gasrichtlijn. 

De Memorie van Toelichting stelt dat de gemeenschappelijke onderneming gehouden is tot het 
ontwerpen en toepassen van een nalevingsprogramma waarvan de inhoud in overeenstemming is met 
artikel 17 en volgende van Hoofdstuk IV van de gasrichtlijn. In het bijzonder zal het 
nalevingsprogramma de nodige waarborgen moeten bevatten om de vertrouwelijkheid van de 
commercieel gevoelige gegevens van de bevrachters en de traders en waarvan de gemeenschappelijke 
onderneming kennis zal krijgen, te beschermen8. 

Hoe de onafhankelijkheid van de aandeelhouders van Balansys begrepen moet worden, wordt door 
de Belgische wetgever nader bepaalt in artikel 15/2bis, §2, van de gaswet. Voormeld artikel maakt de 
artikelen 8/3, §1/1, derde tot vijfde lid, 8/4 en 8/5, van de gaswet mutatis mutandis van toepassing op 
Balansys.  

37. Mutatis mutandis toegepast op Balansys, houdt de toepassing van artikel 15/2bis, §2, van de 
gaswet in: 

- artikel 8/3, §1/1, derde lid, van de gaswet beschrijft de eisen van onafhankelijkheid die gelden 
ten aanzien van de leden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van 
Balansys;  

- artikel 8/3, §1/1, vierde lid, van de gaswet vermeldt dat de statuten en 
aandeelhoudersovereenkomst van Balansys geen bijzondere rechten mogen toekennen aan 
producenten, houders van een leveringsvergunning of tussenpersonen of de met die 
ondernemingen verbonden ondernemingen; 

- artikel 8/3, §1/1, vijfde lid, van de gaswet geeft aan de CREG de bevoegdheid om te 
onderzoeken of de aandeelhoudersovereenkomst van Balansys de minimumcriteria van artikel 
8/5 eerbiedigt en in overeenstemming is met artikel 15/5undecies, §1, tweede lid, 3° en 5°, 
van de gaswet, zijnde in overeenstemming is met maatregelen inzake vertrouwelijkheid en 
non-discriminatie. 

a. artikel 8/5, van de gaswet somt minimumcriteria inzake onafhankelijkheid op. De 
CREG zal bijgevolg onderzoeken in welke mate de aandeelhoudersovereenkomst, 
afgesloten tussen de aandeelhouders van Balansys, al dan niet strijdig is met de 
minimumcriteria inzake onafhankelijkheid bedoeld in artikel 8/5, van de gaswet. 

b. artikel 15/5undecies, §1, tweede lid, 3° en 5°, van de gaswet laat de CREG toe te 
onderzoeken of de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de 
aandeelhouders van Balansys in overeenstemming is met de maatregelen inzake 
vertrouwelijkheid en non-discriminatie; 

- tot slot, artikel 8/4, van de gaswet stelt dat, wanneer Balansys tot een verticaal geïntegreerde 
onderneming behoort, hij onafhankelijk moet zijn, tenminste wat zijn rechtsvorm, zijn 
organisatie en zijn beslissingsproces betreft, van andere activiteiten die niet gebonden zijn aan 
de vervoersactiviteit. In casu behoort Balansys niet tot een verticaal geïntegreerde 
onderneming. 

                                                           

8 Zie voetnoot 4 
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38. Artikel 5.1.1 van het nalevingsprogramma van Balansys zegt [vrije vertaling naar het 
Nederlands]: «  de verantwoordelijken van Balansys, het personeel van Balansys, het personeel van de 
TNB's en het personeel van de onderaannemers van Balansys zullen onpartijdig, onafhankelijk en 
professioneel handelen, zonder beïnvloed te worden door persoonlijke belangen of voorkeur en zullen 
elk discriminerend en concurrentieverstorend gedrag dat tot doel of als gevolg heeft dat één of 
meerdere netgebruikers t.o.v. andere netgebruikers bevoordeeld worden, vermijden”. 

Met het begrip “Responsables de Balansys” [vrije vertaling naar het Nederlands] “Verantwoordelijken 
van Balansys” bedoelt het nalevingsprogramma van Balansys: de vertegenwoordigers van de 
aandeelhouders, de leden van de raad van bestuur van Balansys, de Managing Director of de General 
Director. 

39. Uit wat voorafgaat mag besloten worden dat naast een inhoudelijk onderzoek van het 
nalevingsprogramma van Balansys, de CREG ook de plicht conform de gaswet heeft om de 
onafhankelijkheid van de aandeelhouders, van diens vertegenwoordigers en van de leden van de raad 
van bestuur van Balansys te onderzoeken. Verder moet de CREG ook controleren in welke mate de 
statuten van Balansys en de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van 
Balansys al dan niet een inbreuk zouden kunnen inhouden op de onafhankelijkheidsvereiste van 
Balansys, zoals deze door de Belgische wetgever is voorzien. 

5.3. ONAFHANKELIJKHEID N.V. FLUXYS BELGIUM 

40. Zoals hoger gemeld, is Fluxys Belgium gecertificeerd met toepassing van het model “Full 
Ownership Unbundeling” (Stuk 7). 

41. Sinds de certificeringsbeslissing van 27 september 2012 werd door de CREG met toepassing 
van artikel 8, §4ter, van de gaswet geen certificeringsprocedure geopend. 

5.4. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR CREOS – ENCEVO GROUP 

42. Uit publiek beschikbare informatie stelt de CREG vast dat Creos een verticaal geïntegreerde 
transmissienetbeheerder is waarbij Enovos International S.A. de meerderheidsaandeelhouder is 
(75,43%)9. Sinds 4 oktober 2016 is Enovos International S.A. veranderd van naam en heet voortaan 
Encevo S.A.. De andere aandeelhouders van Creos zijn:  

- Administration Communale de la Ville de Luxembourg (20%),  

- Etat du Grand-Duché de Luxembourg (2,28%),  

- Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques (0,10%),  

- 42 Administrations communales luxembourgeoises (2,13%)  

- Creos Luxembourg zelf (0,05%). 

43. Uit publiek beschikbare informatie10 stelt de CREG vast dat de aandeelhouders van Encevo 

S.A. als meerderheidsaandeelhouder van Creos, zijn:  

                                                           

9 https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/downloads/rapport_annuels/pdf/ gb_creos_annual_report_2014.pdf 
10 https://www.encevo.eu/accueil/encevo/qui-sommes-nous#eztoc2572454_1 

 

https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/downloads/rapport_annuels/pdf/%20gb_creos_annual_report_2014.pdf
https://www.encevo.eu/accueil/encevo/qui-sommes-nous#eztoc2572454_1
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- de staat Luxemburg (28 %),  

- de stad Luxembourg (15,61 %),  

- Société nationale de crédit et d’investissement (14,2 %),  

- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (12 %),  

- Engie (4,71 %)  

- Ardian (een private beleggingsmaatschappij) (25,48 %). 

 

44. Encevo S.A. is de holding van Creos Luxembourg S.A. en Creos Deutschland Holding Gmbh, 
beiden transmissiesysteembeheerders enerzijds en van Enovos Luxembourg S.A., Enovos Deutschland 
SE en Leo S.A. (Luxembourg Energy Office S.A.), allen energieleveranciers, anderzijds. 

 

45. Publiek beschikbare informatie laat toe vast te stellen dat de CEO van CREOS11, de heer 
Claude Seywert directielid is van Encevo groep12. 

                                                           

11 http://www.creos-net.lu/creos-luxembourg/portrait/gouvernance.html 
12 https://www.encevo.eu/accueil/encevo/direction-et-conseil-d-administration#eztoc2572461_1 

 

http://www.creos-net.lu/creos-luxembourg/portrait/gouvernance.html
https://www.encevo.eu/accueil/encevo/direction-et-conseil-d-administration#eztoc2572461_1
https://www.encevo.eu/var/www/storage/images/media/media-group-enovos/images/structure-enovos-holding-1/2572659-2-fre-FR/structure-enovos-holding-1.jpg
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Luidens het rapport van 31 mei 201613 van de nalevingsfunctionaris van Creos (hierna: het rapport van 
de nalevingsfunctionaris van Creos) is het directiecomité van Encevo groep belast met het dagelijks 
bestuur op niveau van de groep. Het behandelt de lopende zaken van de vennootschap en de 
transversale ondersteunende diensten die de holding van de groep levert (zoals taksen, thesaurie, 
boekhouding, informatica, "facility management", interne audit, "corporate governance", 
verzekeringen en recht (voor wat betreft deze laatste dienst, buiten de juridische ondersteuning 
binnen het net)) en legt de globale strategie, de beleidslijnen van de groep en de financiering ervan 
voor aan de raad van bestuur van Encevo. 

Het feit dat de heer Claude Seywert naast CEO van Creos ook lid is van het directiecomité van Encevo 
groep, is volgens de nalevingsfunctionaris van Creos geen probleem en houdt geen inbreuk in op artikel 
37 (2), a) van de Luxemburgse gaswet van 22 augustus 201214. Dit artikel bepaalt [vrije vertaling naar 
het Nederlands]: Art.  37. (2) Teneinde de in lid 1 bedoelde onafhankelijkheid van de netbeheerders te 
waarborgen, gelden de volgende minimumcriteria: a) personen die verantwoordelijk zijn voor het 
bestuur van de beheerder van het vervoers- of distributienet of de gecombineerde beheerder mogen 
niet deelnemen in bedrijfsstructuren van het geïntegreerde aardgasbedrijf die direct of indirect 
verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse bestuur van de activiteiten inzake productie, distributie en 
levering van aardgas; 

Volgens de nalevingsfunctionaris van Creos is het directiecomité van Encevo groep noch rechtstreeks 
noch onrechtstreeks belast met het beheer van de activiteiten inzake productie, levering, vervoer of 
transport. De nalevingsfunctionaris benadrukt dat niettegenstaande een aantal onderwerpen 
voorgelegd worden aan en uitgelegd worden in het directiecomité van Encevo groep die verband 
houden met het dagelijks beheer van de leveringsondernemingen en van de netbeheerder, de 
beslissingen hierover uitsluitend genomen worden door de dochterondernemingen zelf. Wat betreft 
het netbeheer is dat Creos. 

Het budget wordt door het directiecomité van Encevo groep voorbereid en goedgekeurd. Encevo 
groep waakt erover dat de nodige financiële middelen ter beschikking worden gesteld aan haar 
dochterondernemingen, waaronder Creos. Op die manier oefent Encevo groep, als 
moedervennootschap, economische controle uit over onder meer Creos, hetgeen volgens de 
nalevingsfunctionaris in lijn is met wat artikel 37 (c), van de Luxemburgse gaswet van 22 augustus 2012 
bepaalt [vrije vertaling naar het Nederlands]: c) de netbeheerder heeft voldoende 
beslissingsbevoegdheid, onafhankelijk van het geïntegreerde gasbedrijf, wat de elementen van de 
activa betreft die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net. 
Om deze taken te vervullen beschikt de distributienetbeheerder over de nodige middelen, zowel 
menselijke, technische, financiële als materiële middelen. Dit zou geen beletsel mogen vormen voor 
passende coördinatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de moederonderneming 
op economisch toezicht en beheerstoezicht op het rendement van de activa van een 
dochteronderneming, zoals indirect geregeld overeenkomstig artikel 29, beschermd worden. Hierdoor 
wordt de moederonderneming met name in staat gesteld het jaarlijks financieel plan van de 
netbeheerder, of elk equivalent document, goed te keuren en algemene limieten vast te stellen voor de 
schuldenlast van haar dochteronderneming. Het biedt de moederonderneming echter niet de 
mogelijkheid instructies te geven met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering of individuele 
besluiten over de aanleg of de verbetering van leidingen, die niet verder gaan dan de voorwaarden van 
het goedgekeurde financiële plan of enig equivalent document;. 

                                                           

13 http://www.creos-net.lu/de/downloads/compliance-programme.html  
14 Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, Journal 

Officiel du 22 août 2012 
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46. De CREG wenst te melden dat volgens publiek beschikbare informatie de heer Claude 
Seywert ook lid is van het Strategisch Comité van de Encevo groep15. Een strategisch comité heeft in 
principe als opdracht de voorstellen van beslissingen voor te bereiden die ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de raad van bestuur de vennootschap. Dit houdt automatisch in dat de leden van een 
strategisch comité kennis verwerven van alle informatie die nodig is om de beslissingen van de raad 
van bestuur voor te bereiden. Niet alle informatie waarover de leden van het strategisch comité 
beschikken, wordt meegedeeld aan de leden van de raad van bestuur. 

47. Verder wordt in het rapport van de nalevingsfunctionaris inzake de vergoeding van de CEO 
van Creos gemeld dat de jaarlijkse premie van de heer Claude Seywert berekend wordt volgens de 
formule: 75% afhankelijk het resultaat van Creos en 25% afhankelijk van het geconsolideerd resultaat 
van de Encevo groep. De premie zelf wordt uitbetaald door de holding. 

Volgens de nalevingsfunctionaris van Creos is dit in lijn met artikel 37 (2), b), van de wet van 
22 augustus 2012 dat bepaalt [vrije vertaling naar het Nederlands]: b) er moeten passende 
maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de 
professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de netbeheerder 
zodat zij onafhankelijk kunnen functioneren. 

48. Tot slot, stelt de CREG vast dat de heer Benoît Gaillochet, als permanente vertegenwoordiger 
van AXA Redilion ManagementCo S.C.A. (hoofdparticipant van Ardian, aandeelhouder van Encevo 
group) enerzijds Vice-Chairman is van de raad van bestuur van Creos en anderzijds Eerste Vice-
Chairman is van de raad van Bestuur van Encevo group16. 

5.5. ANALYSE OP BASIS VAN ARTIKEL 8/3, §1/1, DERDE TOT VIJFDE LID 
EN ARTIKEL 8/4 EN 8/5, VAN DE GASWET 

49. Artikel 15/2bis, §2, tweede lid, van de gaswet bepaalt dat op de gemeenschappelijke 
onderneming de artikelen 8/3, §1/1, derde tot vijfde lid en de artikelen 8/4 en 8/5, van de gaswet van 
toepassing zijn. 

Voor de toepassing van deze artikelen verwijst de CREG naar de paragrafen 36 tot 39 van huidig 
gewijzigd ontwerpadvies. 

50. Publiek beschikbare informatie17 toont aan dat de raad van bestuur van Balansys is 
samengesteld uit mevrouw Huberte Bettonville, de heren Carlo van Eysendyck, Karl Beelen, allen 
werknemers van Fluxys Belgium en de heren Carlo Bartocci en Marc Meyer, beiden werknemers van 
Creos. Daarnaast neemt de heer Karl Beelen ook de functie van managing director waar.  

Verder worden als vertegenwoordiger van de aandeelhouders aangeduid: mevrouw Huberte 
Bettonville voor Fluxys Belgium en de heer Marc Meyer voor Creos. 

Stuk 4, bijlage 1 toont aan dat alle leden van de raad van bestuur van Balansys geen lid zijn van een 
raad van bestuur van een onderneming die werkzaam is in productie of levering van aardgas. Bijgevolg, 
beantwoordt Balansys aan de voorwaarde uiteengezet in artikel 8/3, §1/1, derde lid, van de gaswet. 

                                                           

15 https://documents.enovosgroup.eu/corporate_governance/2015/en/#4  
16 https://www.encevo.eu/en/accueil/encevo/management-and-board-of-directors en http://www.creos-net.lu/de/creos-

luxembourg/portrait/governance.html  
17 http://www.balansys.eu/gouvernance/ 

 

https://documents.enovosgroup.eu/corporate_governance/2015/en/#4
https://www.encevo.eu/en/accueil/encevo/management-and-board-of-directors
http://www.creos-net.lu/de/creos-luxembourg/portrait/governance.html
http://www.creos-net.lu/de/creos-luxembourg/portrait/governance.html
http://www.balansys.eu/gouvernance/
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51. Per brief van 28 april 2017 heeft Balansys aan de CREG meegedeeld dat bij beslissing van de 
raad van bestuur van 16 maart 2017 mevrouw Huberte Bettonville de functie van Managing Director 
waarneemt in de plaats van de heer Karl Beelen en dat de heer Luc Gossuin de heer Karl Beelen 
vervangt als lid van de raad van bestuur van Balansys vanaf 20 april 2017 (stuk 8). Zowel mevrouw 
Huberte Bettonville als de heer Luc Gossuin zijn werknemers van Fluxys Belgium. 

In bijlage aan de brief van 28 april 2017 van Balansys is een verklaring van de heer Luc Gossuin gehecht 
stellende dat hij geen lid is van een raad van bestuur van een onderneming die werkzaam is in 
productie of levering van aardgas. Bijgevolg, beantwoordt Balansys aan de voorwaarde uiteengezet in 
artikel 8/3, §1/1, derde lid, van de gaswet. 

52. Uit het rapport van de nalevingsfunctionaris van Creos vloeit voort dat Creos over eigen 
personeel beschikt. De vertegenwoordiger van Creos in de algemene vergadering en de bestuurders  
van Creos van Balansys zijn bijgevolg personeelsleden die geen functies uitoefenen zoals bedoeld in 
artikel 10.4 van de statuten van Balansys. 

53. Artikel 8/3, §1/1, vierde lid, van de gaswet toegepast op Balansys betekent dat de statuten 
en de aandeelhoudersovereenkomst van Balansys geen bijzondere rechten mogen toekennen aan 
producenten, houders van een leveringsvergunning of tussenpersonen of de met die ondernemingen 
verbonden ondernemingen. Vervolgens, bepaalt artikel 8/3, § 1/1, vijfde lid, van de gaswet dat de 
CREG moet nagaan of de eventuele overeenkomst die tussen de aandeelhouders van Balansys werd 
afgesloten de in artikel 8/5 opgesomde minimumcriteria inzake onafhankelijkheid in acht neemt alsook 
de maatregelen inzake vertrouwelijkheid en non-discriminatie opgesomd in artikel 15/5undecies, §1, 
tweede lid, 3° en 5°, van de gaswet, worden nageleefd. 

54. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van Balansys geniet de raad van bestuur van 
Balansys volheid van bevoegdheid, met uitzondering van deze vragen die overeenkomstig de wet of 
de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. 

De beslissingen worden aangenomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuursleden, mits vooreerst gestreefd wordt om een consensus te bereiken (artikel 12.6, statuten 
Balansys). 

Het dagelijks bestuur van Balansys wordt toevertrouwd aan een gedelegeerd bestuurder indien deze 
persoon eveneens lid is van de raad van bestuur, zoniet aan een directeur generaal (artikel 13.1, 
statuten Balansys). De gedelegeerd bestuurder of de directeur generaal moet beantwoorden aan 
dezelfde onafhankelijkheidseisen, zoals bedoeld in artikel 10.4 van de statuten. Vandaag oefent de 
heer Karl Beelen als lid van de raad van bestuur de functie van gedelegeerd bestuurder van Balansys 
uit. 

55. De CREG stelt vast dat in de statuten geen bepalingen zijn opgenomen die bijzondere rechten  
toekennen aan producenten, houders van een leveringsvergunning of tussenpersonen of de met die 
ondernemingen verbonden ondernemingen (artikel 8/3, §1/1, vierde lid, van de gaswet). 

56. [vertrouwelijk].  

57. [vertrouwelijk]. 

58. [vertrouwelijk].  

59. [vertrouwelijk]18. 

60. [vertrouwelijk]. 

                                                           

18 [vertrouwelijk]  
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61. [vertrouwelijk]. 

62. [vertrouwelijk] 

63. [vertrouwelijk]. 

64. [vertrouwelijk]. 

65. [vertrouwelijk].  

66. [vertrouwelijk]. 

5.6. ANALYSE VAN HET NALEVINGSPROGRAMMA OP BASIS VAN 
ARTIKEL 15/2 BIS, §§ 2 EN 3, VAN DE GASWET EN VAN ARTIKEL 7, 
(4), VAN DE GASRICHTLIJN 

67. Artikel 15/2bis, §2, van de gaswet bepaalt dat Balansys een nalevingsprogramma ontwerpt 
en implementeert dat maatregelen voorziet om discriminerend en concurrentieverstorend gedrag uit 
te sluiten. Het nalevingsprogramma noemt de specifieke verplichtingen op, die opgelegd zijn aan de 
werknemers van Balansys, opdat de doelstelling van uitsluiting van discriminerend en 
concurrentieverstorend gedrag behaald wordt. Het nalevingsprogramma bepaalt eveneens de te 
nemen voorzorgen door Balansys teneinde de vertrouwelijkheid te bewaren van de commerciële 
gegevens betreffende de netgebruikers actief in de balanceringszone waarvoor Balansys de 
verantwoordelijkheid draagt. 

Balansys moet bijgevolg over een goedgekeurd nalevingsprogramma beschikken opdat zij met haar 
activiteiten van start kan gaan. 

De statuten van Balansys dateren van 7 mei 2015. De gaswet van 8 juli 2015 is in werking getreden op 
26 juli 2015. Artikel 14.2 van de statuten bepaalt dat het de nalevingsfunctionaris is die het 
nalevingsprogramma opstelt. 

68. Met toepassing van artikel 15/2ter, §3, van de gaswet is de nalevingsfunctionaris belast met 
het toezien op de tenuitvoerlegging van het nalevingsprogramma door Balansys enerzijds en het 
opstellen van een verslag over de commerciële en financiële betrekkingen tussen Balansys en het 
verticaal geïntegreerde bedrijf of een onderdeel ervan en/of met de aandeelhouders die er 
zeggenschap over uitoefenen, anders dan de vervoersnetbeheerder, anderzijds. Zo nodig formuleert 
de nalevingsfunctionaris aanbevelingen over het nalevingsprogramma en somt de maatregelen op die 
zijn genomen in uitvoering van het nalevingsprogramma. Dit verslag wordt uiterlijk op 1 maart van elk 
jaar aan de CREG meegedeeld. 

69. De CREG moet bijgevolg nakijken of het nalevingsprogramma voldoende maatregelen bevat 
die: 

- discriminerend en concurrentieverstorend gedrag uitsluiten; 

- verplichtingen opleggen aan de werknemers van Balansys om de uitsluiting van 
discriminerend en concurrentieverstorend gedrag te bewerkstelligen; 

- de vertrouwelijkheid van commerciële gegevens van de netgebruikers actief in de 
balanceringszone van Balansys waarborgt. 



 

Niet vertrouwelijke versie  19/29 

5.6.1. Toepassingsgebied nalevingsprogramma 

70. Met toepassing van artikel 4 van het nalevingsprogramma wordt het nalevingsprogramma 
van toepassing verklaard op: 

- de leden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van Balansys, de managing 
director of de general director (Responsables de Balansys); 

- het personeel van Balansys, zijnde de personen die met Balansys een arbeidsovereenkomst 
hebben afgesloten; 

- het personeel van Fluxys Belgium en Creos; 

- het personeel van de onderaannemers van Balansys. 

71. [vertrouwelijk]. 

72. De CREG adviseert dat rekening houdende met wat voorafgaat iedereen op wie het 
nalevingsprogramma van toepassing is een opleiding volgt overeenkomstig het opleidingsprogramma 
dat opgesteld wordt door de nalevingsfunctionaris. In het opleidingsprogramma kan een onderscheid 
aan opleiding en vorming voorzien worden al naar gelang wie de opleiding volgt. De 
nalevingsfunctionaris moet opvolgen wie welke opleiding heeft gevolgd en rapporteert hierover 
jaarlijks in zijn rapport. 

73. Bijlage 2 van het nalevingsprogramma is een verklaring die door de leden van de algemene 
vergadering, van de raad van bestuur van Balansys, de managing director of de general director en in 
voorkomend geval door de personeelsleden van Balansys ondertekend wordt. Met deze verklaring 
wordt door hen erkend kennis te hebben gekregen van het nalevingsprogramma en de bepalingen 
daarvan te zullen respecteren. 

74. [vertrouwelijk].  

5.6.2. Maatregelen die discriminerend en concurrentieverstorend gedrag uitsluiten 

75. Met betrekking tot de verwijzing naar de toepasselijkheid van de artikelen 18.1, 21.2 en 21.3 
van de Verordening 715/200919 in artikel 5.1.2 van het nalevingsprogramma, is de CREG van oordeel 
dat de artikelen 18 en 21 van de verordening 715/2009 in hun geheel van toepassing zijn op Balansys 
en dit voor zover deze artikelen op Balansys toegepast kunnen worden in functie van de door haar 
uitgevoerde activiteiten, naast de NC BAL20, en dit zoals voorzien in artikel 15/2quinquies, van de 
gaswet. 

Daar beide voornoemde akten een verordening zijn en deze rechtstreeks van toepassing zijn op 
Balansys hoeft hiervoor het nalevingsprogramma niet noodzakelijk aangepast te worden. 

De CREG adviseert dat de nalevingsfunctionaris erover waakt dat Balansys, voor de goedkeuring van 
het nalevingsprogramma door ACER21, alle maatregelen zal hebben getroffen en hebben 

                                                           

19 Verordening (EG) Nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor 
de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
20 Verordening (EU) Nr. 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode inzake gasbalancering 

van transmissienetten 
21 Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap 

voor de samenwerking tussen energieregulators 
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geïmplementeerd zoals voorzien in de Verordening 715/2009 en de NC BAL wat betreft de 
transparantievereisten. De nalevingsfunctionaris zal hierover rapporteren in zijn jaarlijks verslag. 

76. Daar waar in artikel 5.1.1 van het nalevingsprogramma het onpartijdig, onafhankelijk en 
professioneel handelen opgelegd wordt aan zowel de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in 
de algemene vergadering, de bestuursleden, de managing director of de directeur generaal, het 
personeel van Balansys, als aan het personeel van Fluxys Belgium en Creos en het personeel van de 
onderaannemers van Balansys, stelt de CREG vast dat de eisen inzake belangenconflicten en 
onafhankelijk handelen beperkt worden tot de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in de 
algemene vergadering, de bestuursleden, de managing director of de directeur generaal en het 
personeel van Balansys luidens artikel 5.1.3, nalevingsprogramma.  

De CREG is er zich bewust van dat Balansys ten aanzien van het personeel van Fluxys Belgium en Creos 
en het personeel van de onderaannemers van Balansys, deze eisen niet rechtstreeks van hen kan 
afdwingen (zie paragraaf 74 van huidig gewijzigd ontwerpadvies). Niettemin, zouden Fluxys Belgium 
en Creos alsook de onderaannemers van Balansys in het kader van hun arbeidsrelatie met hun eigen 
personeel maatregelen kunnen voorzien zodat bij niet naleving van de verplichtingen die voortvloeien 
uit het nalevingsprogramma van Balansys de nalevingsfunctionaris van Fluxys Belgium of Creos hiervan 
op de hoogte wordt gebracht. Hiervoor kan verwezen worden naar paragraaf 71 van huidig gewijzigd 
ontwerpadvies waar werd vastgesteld dat met toepassing van de dienstverleningsovereenkomsten 
Fluxys Belgium en Creos de verbintenis aangaan opdat hun personeel het nalevingsprogramma van 
Balansys zouden respecteren.  Een manier waarop dit gecontroleerd kan worden, is dat de 
nalevingsfunctionaris van Fluxys Belgium en Creos hiervan verslag uitbrengen bij de 
nalevingsfunctionaris van Balansys (zie ook paragraaf 89 en volgende van huidig gewijzigd 
ontwerpadvies).  

77. Inzake de overlegstructuur bedoeld in artikel 5.1.4 van het nalevingsprogramma benadrukt 
de CREG dat deze structuur aanwezig moet zijn bij de eerstkomende raadpleging die Balansys zal 
organiseren omwille van wijzigingen aan het balanceringscontract, balanceringscode en het 
balanceringsprogramma (Artikel 15/2quinquies, § 2, derde lid, van de gaswet). De 
nalevingsfunctionaris zal de CREG hierover inlichten. 

5.6.3. Maatregelen die de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 
beschermen 

78. De CREG beschouwt commercieel gevoelige informatie, de informatie die aan de volgende 
cumulatieve criteria voldoet: 

- ze is geheim in de zin dat zij niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk is voor personen 
binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie; 

- ze bezit handelswaarde omdat ze geheim is; en 

- ze heeft het voorwerp uitgemaakt, vanwege de persoon die er op rechtmatige wijze controle over 
heeft, van redelijke maatregelen, rekening houdend met de omstandigheden, bedoeld om ze geheim 
te houden. 

79. Artikel 38 (1), van de Luxemburgse gaswet bepaalt [vrije vertaling naar het Nederlands]: 
Onverminderd artikel 40 of enige andere wettelijke verplichting tot het verstrekken van informatie, 
eerbiedigt elke beheerder van een vervoersnet, distributienet, opslaginstallatie of LNG-installatie en 
elke eigenaar van een vervoersnet de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens die 
hem bij zijn bedrijfsvoering ter kennis komen, en voorkomt hij dat informatie over zijn eigen activiteiten 
die commercieel voordeel kan opleveren, op discriminerende wijze wordt vrijgegeven. Elke beheerder 
van een vervoersnet, opslaginstallaties en LNG-installaties en elke eigenaar van een vervoersnet 
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onthoudt zich in het bijzonder van het vrijgeven van commercieel gevoelige gegevens aan de andere 
delen van de onderneming, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een zakelijke transactie ... 

Voorgaande betekent dus dat de data en gegevens die Creos aan Balansys meedeelt niet door Creos 
mogen worden verspreid binnen de groep Encevo aan de andere entiteiten van de groep Encevo. De 
CREG verwijst hiervoor ook naar het rapport van de nalevingsfunctionaris van Creos, punt 4. 

80. De CREG is van oordeel dat de lijst in bijlage gevoegd aan de brief van 31 januari 2017 (stuk 
5) niet echt beschouwd kan worden als zijnde een opsomming wat in het kader van de activiteiten van 
Balansys als commercieel gevoelige informatie kan worden beschouwd.  

De CREG is voorstander van een meer systematische en beter gestructureerde aanpak van welke 
informatie als commercieel gevoelige informatie moet worden beschouwd. Deze aanpak dient 
vervolledigd te worden met de ontwikkeling en implementatie van een procedure voor de 
bescherming van deze informatie. Zodoende voor de behandeling van commercieel gevoelige 
informatie wordt een eenduidig en transparant kader gecreëerd dat direct afdwingbaar is en 
eenvoudig controleerbaar. Het kader dat voorgesteld wordt is niet nieuw. Het wordt toegepast door 
bedrijven die met de behandeling en verwerking van commercieel gevoelige informatie 
geconfronteerd worden. Met name de ondernemingen die aandeelhouder zijn van Balansys zijn zulke 
bedrijven en hebben hiervoor systemen ontwikkeld en in de praktijk gebracht. 

Algemeen is de CREG van mening dat volgende elementen aangaande de behandeling van 
commercieel gevoelige informatie in overweging moeten genomen worden:  

- uitvoering door Balansys van een risico analyse aangaande de natuur en de risicograad van 
gegevens die in het kader van de activiteiten van Balansys met partijen uitgewisseld wordt, alsook de 
vraag in welke mate deze informatie tot het publieke domein behoort. De evaluatie houdt tevens in 
dat de informatiestromen (intern + extern) onderzocht worden en gedocumenteerd worden, met 
vermelding van de functies en functieprofielen van de betrokken personeelsleden; 

- het opstellen, aansluitend op hoger genoemde analyse, van een lijst van commercieel 
gevoelige informatie. Deze lijst is publiek beschikbaar; 

- de wijze waarop de commercieel gevoelige informatie opgeslagen en bewaard wordt. Het 
uitwerken van een procedure voor het uitvoeren en beheren van back up (dagelijks / wekelijks / 
maandelijks) maakt hiervan eveneens deel uit en dient op voorhand beschreven en gedocumenteerd 
te worden; 

- het opstellen van een lijst van functies die bij de uitwisseling van commercieel gevoelige 
informatie betrokken zijn, met opgave van de namen van de titularissen, alsook van de 
personeelsleden die optreden als vervanger of back up in geval van afwezigheid of ziekte; 

- het ontwerp en de implementatie van een software platform dat toelaat de toegang tot de 
commercieel gevoelige informatie en de verspreiding ervan te beperken. Toegang mag enkel 
toegestaan worden op gepersonaliseerde basis en mits naleving van toegangsregels zoals vastgelegd 
in een strikt toegangsprotocol. Aanvullend wordt het softwareplatform voorzien van functionaliteiten 
die toelaten de toegang tot het systeem te bewaken en hierover te rapporteren. 

De CREG adviseert dat Balansys verduidelijkt op welke wijze zij hoger genoemde elementen heeft 
meegenomen bij de uitwerking van haar beleid aangaande de bescherming van commercieel gevoelige 
informatie.  

Alleen op grond daarvan kan een correcte lijst van commercieel gevoelige informatie opgesteld 
worden door de managing director die daarnaast ook verantwoordelijk is voor het beheer en het 
verder update houden van deze lijst. 
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Naast de opmaak van zo’n lijst moeten ook de personen en de departementen van Fluxys Belgium en 
Creos alsook van de eventuele onderaannemers van Balansys geïdentificeerd worden die de  
commercieel gevoelige informatie van de netgebruikers van Balansys, verwerken. De CREG adviseert 
dat hiervoor een systeem van individuele vergunningen voor toegang tot computersystemen die 
commercieel gevoelige informatie van de netgebruikers verwerken, wordt ingevoerd.  

De CREG is van oordeel dat aan de hand van deze lijst en de geïdentificeerde werknemers die kennis 
hebben van de commercieel gevoelige informatie van Balansys, veel korter op de bal gespeeld kan 
worden teneinde de vertrouwelijkheid van deze gegevens maximaal te beschermen alsook voor het 
uitvoeren van maatregelen en het houden van toezicht op de daadwerkelijke uitvoering ervan. 

De CREG is van oordeel dat het de genoemde elementen eveneens het voorwerp dienen uit te maken 
van de jaarlijkse rapportering door Balansys aan de nalevingsfunctionaris voor de opmaak van zijn 
verslag. De CREG is van oordeel dat dit in het belang is van Balansys zelf en van de netgebruikers ten 
einde preventief op te treden om discriminerend gedrag te vermijden en oneerlijke concurrentie uit 
te sluiten. 

De CREG adviseert dat voormelde basisprincipes in het nalevingsprogramma worden opgenomen. 

81. De CREG is daarnaast van oordeel dat zowel de lijst van commercieel gevoelige informatie 
als de lijst van personen en de departementen van Fluxys Belgium en Creos alsook van de eventuele 
onderaannemers van Balansys die de commercieel gevoelige informatie van de netgebruikers 
verwerken voor Balansys, aan de nalevingsfunctionaris ter beschikking wordt gesteld wanneer hij 
hierom vraagt.  

De nalevingsfunctionaris moet in ieder geval alvorens het nalevingsprogramma door ACER zal zijn 
goedgekeurd, controleren dat hetgeen in paragraaf 79 is uiteengezet, uitgewerkt is door Balansys. De 
nalevingsfunctionaris zal de CREG hierover inlichten. In zijn jaarlijks rapport zal de 
nalevingsfunctionaris over het beheer en update houden van deze lijsten rapporteren.  

82. [vertrouwelijk]. 

83. Luidens het rapport van de nalevingsfunctionaris (stuk 5, bijlage 3) wordt onder punt 6 het 
proces beschreven hoe de gegevens en data van de netgebruikers tussen Fluxys Belgium en Creos aan 
Balansys overgemaakt en verwerkt worden. Het operationeel beheer van de commerciële 
balancingactiviteiten voor de geïntegreerde H-zone en de L-zone wordt uitgevoerd door Fluxys 
Belgium. De geaggregeerde data worden door Fluxys Belgium aan het personeel van Creos 
overgemaakt voor de opmaak van de facturen. Een afzonderlijk informaticasysteem beheert de 
facturatie die uitsluitend voor de activiteiten van Balansys kan worden gebruikt. 

84. Verder wordt gemeld dat betwistingen van facturen in geval van materiële fouten behandeld 
worden door het personeel van Creos. Wanneer de factuur inhoudelijk betwist wordt, zal de 
geschillenbeslechting door de managing director behandeld  worden. De CREG stelt evenwel de vraag 
wie in Balansys uitmaakt of de betwisting van een factuur enkel slaat op een materiële fout dan wel of 
het gaat om een inhoudelijke betwisting? Wat gebeurt er wanneer de betwisting van een factuur beide 
inhoudt?  

Uit het rapport van de nalevingsfunctionaris van Creos stelt de CREG vast dat Creos over een eigen 
juridische dienst beschikt sinds 1 januari 2013. 

85. Artikel 5.2.3 van het nalevingsprogramma vindt enkel toepassing wanneer Balansys zelf IT-
systemen zou ontwikkelen.  

De CREG laat opmerken dat de toegang tot de commercieel gevoelige informatie door de leden van de 
algemene vergadering en van de raad van bestuur waarvan sprake in de tweede alinea van artikel 5.2.3 
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van het nalevingsprogramma beperkt moet worden tot geaggregeerde informatie om in lijn te zijn met 
artikel 5.2.2 van het nalevingsprogramma.  

Inzake de maatregelen voor het bewaren van de vertrouwelijk commercieel gevoelige informatie 
uiteengezet in de dienstverleningsovereenkomsten verwijst de CREG naar paragraaf 82 van huidig 
gewijzigd ontwerpadvies. 

86. Terecht meldt de nalevingsfunctionaris in zijn rapport (stuk 5, bijlage 3), onder punt 6.e dat 
de dienstverleningsovereenkomsten tussen Balansys en Fluxys Belgium en Creos en in voorkomend 
geval met de onderaannemers van Balansys aangepast zullen moeten worden om in overeenstemming 
te zijn met de vereisten van het nalevingsprogramma. 

5.6.4. Verbod van collusie of corruptie en gedrag ten aanzien van geschenken of 
uitnodigingen 

87. De CREG adviseert in het kader van de toepassing van artikel 6.1 van het 
nalevingsprogramma dat de nalevingsfunctionaris jaarlijks aan de leden van de algemene vergadering, 
aan de leden van de raad van bestuur, aan de managing director of de general director, aan de 
personeelsleden van Fluxys Belgium en Creos of van de onderaannemers van Balansys de vraag stelt 
of zij in het afgelopen jaar in de uitoefening  van hun werkzaamheden voor Balansys al dan niet 
benaderd zijn geworden door derden voor het in ontvangst nemen van voordelen en/of het geven van 
voordelen. De CREG adviseert dat de verplichting tot rapportering aan de nalevingsfunctionaris in het 
nalevingsprogramma wordt opgenomen.  

De combinatie tussen de artikelen 6.1 en 8.1 van het nalevingsprogramma heeft voor resultaat dat er 
sprake zou kunnen zijn van collusie of corruptie en dus wordt dit best gemeld aan de 
nalevingsfunctionaris. 

88. Wat betreft het in ontvangst nemen van geschenken meldt artikel 6.2 van het 
nalevingsprogramma dat geschenken in ontvangst mogen worden genomen wanneer de 
onafhankelijkheid van de partijen niet in het gedrang komt. De CREG vermoedt dat met partijen wordt 
bedoeld: de leden van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, de managing director of de 
general director, de personeelsleden van Fluxys Belgium en Creos of van de onderaannemers van 
Balansys. De CREG adviseert dat dit verduidelijkt wordt in het nalevingsprogramma. 

De CREG adviseert ook dat elke in ontvangst name van geschenken, ongeacht of dit al dan niet de 
onafhankelijkheid van de leden van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, de managing 
director of de general director, de personeelsleden van Fluxys Belgium en Creos of van de 
onderaannemers van Balansys in het gedrang brengt, gemeld wordt aan de nalevingsfunctionaris, die 
hierover dan kan rapporteren in zijn jaarlijks verslag. De CREG adviseert dat de verplichting tot 
rapportering aan de nalevingsfunctionaris in het nalevingsprogramma wordt opgenomen. 

89. De CREG adviseert in het kader van de toepassing van artikel 6.3 van het 
nalevingsprogramma dat de nalevingsfunctionaris jaarlijks aan de leden van de algemene vergadering, 
aan de leden van de raad van bestuur, aan de managing director of de general director, aan de 
personeelsleden van Fluxys Belgium en Creos of van de onderaannemers van Balansys de vraag stelt 
welke uitnodigingen zij in het afgelopen jaar hebben ontvangen en op welke uitnodigingen al dan niet 
werd ingegaan. Het verslag hiervan wordt opgenomen in het jaarlijks rapport van de 
nalevingsfunctionaris. De CREG adviseert dat de verplichting tot rapportering aan de 
nalevingsfunctionaris in het nalevingsprogramma wordt opgenomen. 
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5.6.5. Overtredingen van het nalevingsprogramma 

90. Bijkomend aan hetgeen de CREG adviseert in de paragrafen 71 en 76 van huidig gewijzigd 
ontwerpadvies, is de CREG van oordeel dat de verplichting voorzien in artikel 8.1, tweede alinea van 
het nalevingsprogramma, van toepassing op het personeel van Fluxys Belgium en Creos alsook op het 
personeel van de onderaannemers van Balansys, aan hen tegenstelbaar wordt gemaakt door het door 
ACER goedgekeurd nalevingsprogramma voor kennisname te laten ondertekenen. Hiervoor zou 
Balansys aan deze personeelsleden, van wie zij de identiteit kent, een email of een gepersonaliseerde 
brief met in bijlage het goedgekeurd nalevingsprogramma ter kennisgeving verstuurd kunnen worden. 
Deze praktijk wordt ook toegepast bij GRTgaz22. Om deze redenen adviseert de CREG dat deze 
maatregel in het nalevingsprogramma wordt opgenomen. 

91. De CREG adviseert om in artikel 8.1, de derde alinea van het nalevingsprogramma 
uitdrukkelijk te melden op welk adres en/of email adres klachten verstuurd kunnen worden.  

Het melden van klachten kan uiteraard niet beperkt blijven tot de leden van de algemene vergadering, 
van de raad van bestuur, de managing director of de general director, de personeelsleden van Fluxys 
Belgium en Creos of van de onderaannemers van Balansys, maar moet open gesteld worden ten 
aanzien van iedere klant/netgebruiker van Balansys. Deze laatsten moeten zich rechtstreeks kunnen 
richten tot de nalevingsfunctionaris, ook wanneer het enkel gaat om een berichtgeving dat de 
netgebruiker een klacht met betrekking tot een factuur heeft ingediend bij Balansys. 

De CREG adviseert dat deze mogelijkheid voorzien wordt op de website van Balansys. Daarnaast 
adviseert de CREG dat de nalevingsfunctionaris in zijn jaarlijkse rapportering naast de resultaten van 
een tevredenheidsenquête van de netgebruikers over de activiteiten van Balansys dat via de website 
van Balansys georganiseerd kan worden, ook het aantal jaarlijks ingediende klachten die al dan niet 
gegrond zijn, opneemt in zijn rapport. De CREG adviseert dat van deze rapportering melding gemaakt 
wordt in het nalevingsprogramma. 

92. De CREG adviseert dat artikel 8.1, voorlaatste alinea van het nalevingsprogramma verder 
aangevuld wordt. Indien de raad van bestuur van Balansys geen maatregel(en), zoals voorgesteld in 
het rapport van de nalevingsfunctionaris, treft/treffen, moet de raad van bestuur hiervan de 
nalevingsfunctionaris in kennis stellen, samen met de reden waarom. 

De CREG stelt de vraag wie de persoon is die de persoon, tegen wie men een maatregel wenst te 
treffen, zal horen? Kan de raad van bestuur van Balansys een personeelslid van Fluxys Belgium, Creos 
of een onderaannemer van Balansys horen? De CREG is van oordeel van niet gelet op paragraaf 74 van 
huidig gewijzigd ontwerpadvies. De CREG adviseert dat deze maatregel voorzien in het 
nalevingsprogramma verduidelijkt wordt. 

De CREG is van oordeel dat uitsluitend de nalevingsfunctionaris het onderzoek kan leiden al dan niet 
in samenspraak met de managing director of de general director. Binnen het kader van zijn onderzoek 
kan de nalevingsfunctionaris alle personen horen die hij wenst te horen. Vervolgens, stelt hij hierover 
een rapport op met een voorstel van te nemen maatregelen. Het hoorrecht van Balansys zelf is 
wettelijk beperkt tot dat van haar eigen personeel en dit voor zover Balansys eigen personeel in dienst 
neemt. Inzake het personeel van Fluxys Belgium, Creos of een onderaannemer van Balansys, kan 
Balansys enkel Fluxys Belgium, Creos of de onderaannemer van Balansys in gebreke stellen wegens het 
niet respecteren van het nalevingsprogramma door één van hun personeelsleden. In deze 
ingebrekestelling kan Balansys verwijzen naar de door de nalevingsfunctionaris voorgestelde 
maatregelen.  

                                                           

22 http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/documents/fr/GRTgaz-Code-bonne-conduite-2014.pdf 
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De CREG adviseert dat de nalevingsfunctionaris op de hoogte wordt gebracht van de actie(s) 
ondernomen door Balansys en door Fluxys Belgium, Creos of de onderaannemer van Balansys, na 
ontvangst van de ingebrekestelling. 

93. Met betrekking tot de toepassing van artikel 458 van het strafwetboek laat de CREG gelden 
dat dit enkel toegepast kan worden op het personeel van Balansys en dit voor zover dit uitdrukkelijk 
in hun arbeidscontract is voorzien. 

5.6.6. Opleidingsprogramma 

94. De CREG adviseert dat in het nalevingsprogramma melding gemaakt wordt dat de 
nalevingsfunctionaris een opleidingsprogramma voor Balansys opstelt.  

Dit opleidingsprogramma moet ter beschikking zijn van zodra ACER het nalevingsprogramma heeft 
goedgekeurd. Van zodra ACER het nalevingsprogramma heeft goedgekeurd kunnen de goedgekeurde 
gereguleerde documenten (zie paragraaf 16 van huidig gewijzigd ontwerpadvies) in werking treden en 
moet bijgevolg een opleidingsprogramma voorhanden zijn. Vanaf deze datum kan de volledige 
overdracht van de verantwoordelijkheid van de commerciële balancering van de 
transmissienetbeheerders naar Balansys gebeuren. Dienaangaande verwijst de CREG ook naar 
paragraaf 72 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

 

5.7. DIENSTENVERLENINGSOVEREENKOMSTEN 

95. [vertrouwelijk]. 

96. Inzake het ter beschikking stellen van lokalen voor alle vergaderingen van Balansys en het 
archiveren van de documenten verwijst de CREG naar haar eindbeslissing van 22 juni 201623, meer 
bepaald paragraaf 54. 

In zijn rapport onder punt 5 van 26 januari 2017 (stuk 5, bijlage 3) stelt de nalevingsfunctionnaris dat 
de toegang tot de lokalen van Balansys, gevestigd in het gebouw van Creos, enkel kan gebeuren via 
een persoonlijke badge. De lokalen van Balansys zijn : 

- een bureel dat uitsluitend gebruikt wordt door Balansys, waar ook alle documenten van 
Balansys worden opgeslagen. Dit bureau is bijkomend slechts toegankelijk via een sleutel; 

- een vergaderzaal die in hoofdzaak ter beschikking wordt gesteld aan Balansys. 

97. Alleen de nalevingsfunctionaris, de managing director, de algemene secretaris, de 
onderhoudsploeg en de conciërge van het gebouw zijn in het bezit van een persoonlijke badge en de 
sleutel van het bureel. De bestuurders van Balansys beschikken niet over een badge, noch een sleutel. 
In geval van verlies, diefstal of bij urgentie kan men terecht bij de conciërge.  

98. De CREG vraagt zich af of er al dan niet een contractuele en hiërarchische relatie is tussen de 
schoonmaakploeg en de bewaker van het gebouw enerzijds en Balansys anderzijds waardoor de 
nalevingsfunctionaris er rechtstreeks controle kan op uitoefenen. Het nalevingsprogramma vermeldt 
dit niet. Als het contract deze externe personen aan Creos linkt, zullen er, in elk geval, specifieke 
modaliteiten in het nalevingsprogramma moeten worden voorzien die een beveiliging van de lokalen 
en de informatie erin garanderen. Er zullen ook procedures zoals het clean-deskprincipe, een register 
van toegangsbadges/sleutels en een procedure voor de creatie van nieuwe toegangen, een register 

                                                           

23 Eindbeslissing (B)160622-CDC-1509 over “de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als 
nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris”. 
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voor de toegang tot de lokalen moeten worden ingevoerd en georganiseerd door het 
nalevingsprogramma. Er zouden ook andere maatregelen kunnen worden overwogen om de lokalen 
te beveiligen. 

99. De vergaderzaal kan gebruikt worden door andere personen dan Balansys. Aangezien enkel 
de nalevingsfunctionaris, de managing director, de algemene secretaris, de onderhoudsploeg en de 
conciërge van het gebouw in het bezit zijn van een persoonlijke badge, adviseert de CREG dat een 
register bijgehouden wordt wanneer derden gebruik maken van de vergaderzaal en wie hen toegang 
heeft verleend. De CREG is van oordeel dat de nalevingsfunctionaris hiervan op de hoogte wordt 
gebracht en hierover jaarlijks in zijn rapport verslag uitbrengt. 

100. De CREG stelt de vraag wie verstaan moet worden onder ‘de algemene secretaris’ daar deze 
functie nergens beschreven wordt in het nalevingsprogramma. De CREG vraagt om verduidelijking. 
Wat is de taak van deze persoon? 

101. Daar het personeel van Creos belast is met de administratieve en juridische opvolging van de 
activiteiten van Balansys en ook instaat voor de invordering van de facturatie, boekhouding en de 
controle- en auditdiensten, stelt de CREG de vraag waar deze documenten bewaard zullen worden 
aangezien het personeel van Creos niet over een persoonlijke badge beschikt, noch over een sleutel 
om toegang te verkrijgen tot het bureel van Balansys, gevestigd in het gebouw van Creos. 

102. De CREG adviseert dat in het nalevingsprogramma een maatregel wordt opgenomen welke 
procedure gevolgd wordt voor de aanmaak van een nieuwe badge en/of een sleutel. De 
nalevingsfunctionaris dient hiervan op de hoogte te worden gebracht.  

103. Rekening houdende met de opmerkingen gemaakt in de paragrafen 96 tot 101, adviseert de 
CREG dat de basisprincipes van deze opmerkingen uitgewerkt worden in het nalevingsprogramma. 

104. Inzake geschillenbeslechting in het algemeen en in het bijzonder wat betreft de onbetaalde 
of betwiste facturen, verwijst de CREG naar artikel 37 (1) van de Luxemburgse gaswet dat bepaalt [vrije 
vertaling naar het Nederlands]: Wanneer de vervoers- of distributienetbeheerder deel uitmaakt van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf moet hij, althans met betrekking tot zijn rechtsvorm en organisatie, 
onafhankelijk zijn van andere, niet met transport of distributie samenhangende activiteiten of in geval 
van een gecombineerde beheerder van deze twee activiteiten. Deze regels houden geen verplichting in 
om de eigendom van de activa van het vervoers- of distributienet af te scheiden van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf. 

Daarnaast bepaalt artikel 38 (1) van diezelfde wet [vrije vertaling naar het Nederlands] : Om de 
volledige inachtneming van de regels betreffende de ontvlechting van informatie te verzekeren, maken 
de eigenaar van het vervoersnet alsook, in het geval van een gecombineerde beheerder, de 
distributienetbeheerder, en de overige delen van het bedrijf geen gebruik van gezamenlijke diensten 
zoals gezamenlijke juridische diensten, afgezien voor zuiver administratieve en IT-functies. 

Verder verwijst de CREG naar paragraaf 83 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

105. [vertrouwelijk]. 

106. [vertrouwelijk]. 

107. [vertrouwelijk]24, [vertrouwelijk].  

  

                                                           

24 https://cnpd.public.lu/fr/legislation/droit-lux/doc_loi02082002mod_fr.pdf 
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6. CONCLUSIE 

Huidig gewijzigd ontwerpadvies werd genomen met toepassing van artikel 15/2bis, § 3, van de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen.  

Met betrekking tot de deadlock procedure verwijst de CREG naar paragraaf 66 van huidig gewijzigd 
ontwerpadvies. 

Met betrekking tot het opleidingsprogramma verwijst de CREG naar de paragrafen 72 en 94 van huidig 
gewijzigd ontwerpadvies. 

Met betrekking tot de maatregelen die de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 
beschermen verwijst de CREG naar paragraaf 81 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

Met betrekking tot het verbod van collusie of corruptie en gedrag ten aanzien van geschenken of 
uitnodigingen verwijst de CREG naar de paragrafen 87-88 en 89 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

Met betrekking tot de overtredingen van het nalevingsprogramma verwijst de CREG naar de 
paragrafen 90-91 en 92 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

De CREG stelt vast dat in het nalevingsprogramma geen maatregel is opgenomen inzake de wijze van, 
procedure van en recht op toegang heeft tot de lokalen van Balansys. De CREG verwijst hiervoor naar 
paragraaf 98-99-102 en 103 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

Met betrekking tot de toepassing van de artikelen 13 en 14 van de dienstverleningsovereenkomsten 
adviseert de CREG dat het nalevingsprogramma een maatregel voorziet. De CREG verwijst hiervoor 
naar paragraaf 106 van huidig gewijzigd ontwerpadvies. 

 

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