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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna, op grond van artikel 89 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 

betreffende de gedragscode betreffende toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (hierna: 

de gedragscode), een beschrijving van het automatisch reserveringssysteem ter aanvulling 

van de goedgekeurde netwerkcode of terminallingcode van de NV FLUXYS LNG (hierna : 

bijlage 1 betreffende het ARS), een herziening van het glossarium van definities en een 

voorstel tot wijziging van bijlage C van de terminallingcode. Deze documenten (hierna : de 

ter goedkeuring voorgelegde documenten) werden op 7 februari 2007 per drager met 

ontvangstbewijs ter goedkeuring bij de CREG ingediend en worden als bijlage aan de 

onderhavige beslissing toegevoegd. 

De onderhavige beslissing is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het wettelijke 

kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de onderhavige beslissing 

uiteengezet. In het derde deel wordt onderzocht of de ter goedkeuring voorgelegde 

documenten de voorschriften van artikel 87 van de gedragscode naleven, verenigbaar zijn 

met de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de methaangasterminal te Zeebrugge 

van de NV FLUXYS LNG, die de CREG op 17 juni 2004 goedkeurde (hierna : de 

belangrijkste toegangsvoorwaarden) en of ze rekening houden met de opmerkingen die de 

CREG maakte in haar beslissingen (B)050707-CDC-448/1 van 8 december 2005 over de 

vraag tot goedkeuring van de netwerkcode van de NV FLUXYS LNG (hierna : de beslissing 

van 8 december 2005), (B)060601-CDC-448/2 van 1 juni 2006 over de netwerkcode van de 

NV FLUXYS LNG (hierna : de beslissing van 1 juni 2006) en (B)061207-CDC448/3 van 7 

december 2006 over de vraag tot goedkeuring van de netwerkcode van de NV FLUXYS LNG 

(hierna : de beslissing van 7 december 2007). Het vierde deel, ten slotte, bevat de eigenlijke 

beslissing. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 19 april 2007. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1. Recht van toegang tot de vervoersnetten 

1. De gedragscode op basis waarvan het voorstel werd geformuleerd is de gedragscode 

bedoeld in artikel 15/5, §3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet), in de versie 

van vóór de wijzigingen aangebracht door de wet van 1 juni 2005 (Belgisch Staatsblad, 

14 juni 2005). 

Op 1 juni 2005 werd de gaswet gewijzigd door de « wet tot wijziging van de wet van 

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen» (Belgisch Staatsblad, 14 juni 2005). Artikel 24 van deze wet vervangt 

artikel 15/5, §3, van de gaswet door een artikel 15/5undecies dat het wettelijke kader van de 

gedragscode wijzigt. Zoals reeds aangehaald in de inleiding van de beslissing van 

20 oktober 2005, zal het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode 

betreffende toegang tot de vervoersnetten voor aardgas moeten gewijzigd worden om de 

inhoud ervan aan te passen aan de voorschriften van de wet van 1 juni 2005. In afwachting 

van deze wijziging wordt de onderhavige beslissing genomen met verwijzing naar het 

voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003. 

I.2. Inhoud van de gedragscode en goedkeuringsprocedure 

2. Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode legt de vervoersonderneming die op 

de dag van de inwerkingtreding van de gedragscode reeds een vervoersnet exploiteert, 

uiterlijk vier maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden, de netwerkcode 

ter goedkeuring voor aan de CREG. 

3. De netwerkcode wordt gedefinieerd door artikel 1, 47°, van de gedragscode als een 

gestandaardiseerd geheel van bepalingen en regels met betrekking tot de toegang tot en het 

gebruik van het vervoersnet dat een automatisering van de behandeling van de aanvragen 

mogelijk maakt. Hij bevat inzonderheid, volgens de bepalingen van artikel 87 van de 

gedragscode, de volgende elementen: 

 «1° de bepalingen met betrekking tot het gebruik en de werking van het automatisch 

reserveringssysteem, inzonderheid welke vervoersdiensten via het automatisch 

reserveringssysteem kunnen aangevraagd worden en de relaties met eventuele 

secundaire markten vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 1 en 3, van de gedragscode; 
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 2° de regels betreffende aanbod van capaciteit en flexibiliteit op eventuele secundaire 

markten; 

 3° de capaciteitstoewijzingsregels; 

 4° de regels betreffende congestie; 

 5° alle in hoofdstuk 8 van de gedragscode vermelde rechten en verplichtingen samen 

met de procedures en de termijnen; 

 6° de wijze waarop de uitwisseling van informatie en gegevens tussen de 

vervoersonderneming en de netgebruiker gebeurt, rekening houdend met de bepalingen 

van de artikelen 39 en 51 van de gedragscode;  

 7° de wijze waarop de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de 

vervoersonderneming en de netgebruiker en de vervoersondernemingen van 

vervoersnetten die aansluiten op haar eigen vervoersnet gebeurt, rekening houdend met 

de bepalingen van artikel 3 van de gedragscode. » 

4. Overeenkomstig artikel 13 in combinatie met artikel 99 van de gedragscode, moet de 

NV FLUXYS LNG binnen twee maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de 

netwerkcode, de bepalingen met betrekking tot het gebruik en de werking van een  

automatisch reserveringssysteem ter goedkeuring aan de CREG voorleggen, zoals bepaald 

door artikel 87, 1°, van de gedragscode 

5. De artikelen 88 en 89 van de gedragscode beschrijven de goedkeuringsprocedure 

van de netwerkcode. 

6. De CREG herinnert eraan dat wijzigingen aan de netwerkcode kunnen aangebracht 

worden op voorstel van de vervoersonderneming en mits goedkeuring van de CREG,  

overeenkomstig artikel 88, §2, van de gedragscode. Van haar kant kan de CREG, rekening 

houdend met gewijzigde marktomstandigheden of met haar evaluatie van de marktwerking, 

de vervoersonderneming de opdracht geven de netwerkcode te herzien en aan te passen, 

overeenkomstig artikel 89, eerste lid, van de gedragscode. 

 

II. ANTECEDENTEN  

7. De terminallingcode van de NV FLUXYS LNG werd door de CREG goedgekeurd op 7 

december 2006.  
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8. In paragraaf 55 van haar beslissing van 7 december 2006 gaf de CREG aan dat ze 

binnen twee maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de genoemde beslissing een 

voorstel tot wijziging van de terminallingcode met betrekking tot de standaardprocedure voor 

de programmering van de slots en een aanvulling betreffende het automatisch 

reserveringssysteem verwachtte. 

9. De NV FLUXYS LNG diende op 7 februari 2007, per drager met ontvangstbewijs, de 

twee gevraagde documenten ter goedkeuring bij de CREG in, evenals een voorstel tot 

wijziging van het glossarium van definities, die noodzakelijk geworden was als gevolg van de 

indiening van bijlage I betreffende het ARS (cf. bijlage I van de onderhavige beslissing). 

 

III. ANALYSE VAN DE TER GOEDKEURING 
VOORGELEGDE DOCUMENTEN  

10. De CREG onderzoekt hierna of de ter goedkeuring voorgelegde documenten de 

voorschriften van artikel 87 van de gedragscode naleven en of ze rekening houden met de 

opmerkingen die door de CREG geformuleerd werden in haar beslissingen van 8 december 

2005, 1 juni 2006 en 7 december 2006. 

Bijlage I betreffende het ARS 

11. De bijlage I betreffende het ARS vult de terminallingcode aan door er de elementen 

bepaald in artikel 87, 1°, van de gedragscode (cf. paragraaf 3 van de onderhavige beslissing) 

in op te nemen.  

12. Zoals paragraaf 46 van de beslissing van 7 december 2006 stelt, moet bijlage I 

betreffende het ARS ook rekening houden met de opmerkingen gemaakt in paragrafen 13 tot 

27 van de beslissing van 1 juni 2006. 

13. De NV FLUXYS LNG heeft met een groot aantal van deze opmerkingen rekening 

gehouden en in ruime mate opheldering gegeven over de werking van het automatisch 

reserveringssysteem en de wisselwerking tussen dit systeem en de publicaties op zijn 

website in verband met de primaire en secundaire vermogensmarkt.  
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14. De CREG meent dat, rekening houdend met de vooruitgang die gemaakt werd ten 

opzichte van de voorgaande voorstellen voor de omschrijving van het automatisch 

reserveringssysteem, het niet wenselijk is de inwerkingtreding van het automatisch 

reserveringssysteem te vertragen. Omdat bijlage I betreffende het ARS verder de 

voorschriften van artikel 87, 1°, van de gedragscode naleeft, beslist de CREG ze goed te 

keuren. 

 

Glossarium van definities 

15. De NV FLUXYS LNG heeft tegelijk met bijlage I betreffende het ARS een voorstel tot 

wijziging van het glossarium van definities toepasselijk op de terminallingcode ingediend. 

Deze wijziging voert in definitie (8) het begrip Berthing Schedule in, dat gebruikt wordt in 

bijlage I betreffende het ARS. 

16. De CREG keurt deze toevoeging goed en belast de vervoersonderneming ermee de 

coherentie na te gaan tussen het hierbij goedgekeurde glossarium en het glossarium dat op 

zijn website werd gepubliceerd. In het geval van een afwijking tussen beide documenten, zal 

de NV FLUXYS LNG verplicht zijn het op zijn website gepubliceerde glossarium in 

overeenstemming te brengen met het hierbij goedgekeurde glossarium. 

 

Bijlage C 

17. De NV FLUXYS LNG had, bij de indiening van de terminallingcode bij de CREG op 

29 november 2006, zich ertoe verbonden een standaard programmeringsprocedure van de 

slots ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG, uiterlijk twee maanden na de 

goedkeuring van de terminallingcode. Pragraaf 1.2 van bijlage C van de terminallingcode 

neemt deze verbintenis over en bepaalt bovendien dat, bij het ontbreken van door de CREG 

goedgekeurde standaard programmeringsregels, deze laatste zal beslissen over de toe te 

passen programmeringsregels.  

18. Het door de NV FLUXYS LNG ingediende voorstel tot wijziging van bijlage C voorziet 

nog altijd niet in een standaard programmeringsprocedure van de slots en schrapt bovendien 

de passage volgens dewelke de CREG in voorkomend geval zal beslissen over de toe te 

passen regels. De vervoersonderneming vraagt in het begeleidende schrijven bij de ter 

goedkeuring voorgelegde documenten dat gedurende een periode van twaalf maanden geen 

enkele regel in dit verband zou bepaald worden. 



  7/8 

19. De CREG beschouwt het door de NV FLUXYS LNG ingediende voorstel tot wijziging 

van bijlage C niet als een verbetering van de terminallingcode, wel integendeel. Het vergroot 

immers de onzekerheid over wat er zou gebeuren indien de gebruikers van de terminal het 

niet eens zouden worden over een programma voor het lossen van de schepen. 

Aangezien de NV FLXUYS LNG geen enkele aanvaardbare regel voorstelt met betrekking 

tot de standaardprogrammering van de slots, wenst de CREG haar rol als scheidsrechter 

ingeval van problemen te behouden. Bijgevolg wijst ze het door de NV FLUXYS LNG 

ingediende voorstel tot wijziging van bijlage C af. 

 

 

BESLUIT  

20. Op grond van de redenen uiteengezet in paragrafen 11 tot 17 van onderhavige 

beslissing, beslist de CREG,  met toepassing van artikel 89 van de gedragscode, bijlage I  

betreffende het ARS en de wijziging van het glossarium van definities, zoals voorgesteld 

door de NV FLUXYS LNG, goed te keuren. 

21. Bijlage I betreffende het ARS vult de terminallingcode aan, overeenkomstig artikel 13 

in combinatie met artikel 99 van de gedragscode. 

22. Op grond van de redenen uiteengezet in paragrafen 17 tot 19 van onderhavige 

beslissing, beslist de CREG,  met toepassing van artikel 89 van de gedragscode, het 

voorstel tot wijziging van bijlage C af te wijzen. 

23. De CREG verzoekt de NV FLUXYS LNG zo vlug mogelijk de onzekerheid in verband 

met de programmering van de slots ingeval van onenigheid tussen terminalgebruikers op te 

heffen door haar zo vlug mogelijk een standaard programmeringsregel ter goedkeuring voor 

te leggen. 

24. De CREG herhaalt het voorbehoud waaraan werd herinnerd in paragraaf 56 van de 

beslissing van 7 december 2006 met betrekking tot de Operating Balancing Agreement 

gesloten tussen de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG. 

25. De CREG herhaalt tevens het verzoek gedaan in paragraaf 57 van de beslissing van 

7 december 2006, om regel te verduidelijken die van toepassing is voor de eventuele 






