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(PRD)2047 
23 januari 2020 

te weten  

over het voorgestelde standpunt van de CREG betreffende de 
toegevoegde zin aan artikel 6 van het Corpus, van het Standaard 
Aardgasvervoerscontract (versie van 20 december 2019): [vrij 
vertaald naar het Nederlands] “De 
transmissiesysteembeheerder blijft gelijktijdig aansprakelijk 
met de balanceringsoperator en verantwoordelijk voor de goede 
uitvoering van de taken die aan de balanceringsoperator 
worden gedelegeerd binnen de limieten die zijn vastgesteld in 
het balanceringscontract.” 
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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

Fluxys Belgium stelt voor om aan artikel 6 van het Corpus, van het Standaard Aardgasvervoerscontract 
(versie van 20 december 2019) volgende zin toe te voegen: [vrij vertaald naar het Nederlands] “De 
transmissiesysteembeheerder blijft gelijktijdig aansprakelijk met de balanceringsoperator en 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de taken die aan de balanceringsoperator worden 
gedelegeerd binnen de limieten die zijn vastgesteld in het balanceringscontract.” 

Fluxys Belgium vraagt aan de CREG om dit voorstel goed te keuren met toepassing van artikel 15/14, 
§ 2, tweede lid, 6°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen en op grond van artikel 2, §1, 2° en artikel 107 van het koninklijk 
besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas 
en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas. 

Deze toevoeging is een gevolg van de beslissing van ACER Nr 12/2019 van 16 oktober 2019 (Bijlage I). 

Dit voorstel werd bij de CREG ingediend per mail van 6 januari 2020, nadat Fluxys Belgium haar 
gewijzigd voorstel van belangrijkste voorwaarden bij de CREG heeft ingediend op 20 december 2019. 

Aangezien over het voorstel van deze zin nog geen openbare raadpleging heeft plaats gehad, 
organiseert de CREG over zijn standpunt betreffende de toegevoegde zin een openbare raadpleging 
overeenkomstig de artikelen 33 en 35 van het huishoudelijk reglement van het directiecomité. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 07.02.2020 om 23.59 CET inbegrepen. 

Het betreft de toevoeging van één enkele zin aan Artikel 6 van het Corpus van het Standaard 
Aardgasvervoerscontract (versie 20 december 2019).  

Deze toevoeging is het gevolg van de ACER beslissing Nr 12/2019 van 16 oktober 2019 (Bijlage I).  

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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Aangezien Fluxys Belgium, Creos en Balansys de intentie hebben om tegen juni 2020 Plan A volledig in 
werking te laten treden en zij hiervoor tenminste 2 maand nodig hebben om hun netgebruikers 
hierover volledig in te lichten, is het aangewezen om de raadplegingstermijn te beperken tot 2 weken. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.2047@creg.be en/of 

- 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.2047@creg.be 

4) [Overige: [indien van toepassing]] 

Acer beslissing Nr 12/2019 van 16 oktober 2016 in het Engels. 
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Standpunt van de CREG  

Artikel 6 van het Corpus 

1. Naar aanleiding van de goedkeuring van het nalevingsprogramma van Balansys door ACER, 
heeft ACER in haar beslissing Nr. 12/2019 van 16 oktober 2019  in paragraaf 62 gesteld [vrij vertaald 
naar het Nederlands]: “De aandeelhouders-TSO's van Balansys S.A. hebben aangegeven bereid te zijn 
de aandeelhoudersovereenkomst (Belux Integration Agreement) aan te passen om het gelijktijdig 
aansprakelijk en verantwoordelijk zijn van de TSO's en Balansys S.A. voor de commerciële 
balanceringsverplichtingen te erkennen. Volgens hun voorstel zou een clausule worden toegevoegd 
waarin wordt bevestigd dat "Balansys en de partijen (in hun hoedanigheid van aangewezen 
transmissiesysteembeheerders) gelijktijdig aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor de goede 
uitvoering van de aan Balansys gedelegeerde taken". Hoewel een dergelijke gewijzigde 
aandeelhoudersovereenkomst mogelijk geen directe rechtsgrond biedt voor de NRA’s en netgebruikers 
om gerechtelijke stappen tegen de TSO’s te initiëren, toont het wel aan dat de TSO’s  erkennen dat zij 
verantwoordelijk blijven voor de naleving van de gedelegeerde balanceringsverplichtingen op grond 
van EU-wetgeving dat door de NRA’s en netgebruikers tegen de TSO’s kan worden ingeroepen.” (Bijlage 
I) 
 
2. Het gelijktijdig aansprakelijk en verantwoordelijk zijn van beide TSOs (Fluxys Belgium en Creos) 
enerzijds en Balansys anderzijds voor de goede uitvoering van de aan Balansys gedelegeerde taken 
betekent dat in geval van een wettelijke of contractuele en/of buitencontractuele inbreuk door 
Balansys de regulerende instanties en de netgebruikers zowel de TSOs als Balansys gelijktijdig 
aansprakelijk en verantwoordelijk kunnen stellen. 
 
3. Gelijktijdig aansprakelijk en verantwoordelijk zijn, komt neer op hoofdelijke algehele 
gehoudenheid. Volgens artikel 1200, van het Burgerlijk Wetboek is er sprake van hoofdelijke algehele 
gehoudenheid tussen de schuldenaars "wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder 
voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige 
schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt."  
 
4. Hoofdelijke algehele gehoudenheid dat niet van rechtswege voortvloeit uit een bepaling van 
de wet, wordt niet vermoed. Het moet dus uitdrukkelijk contractueel bedongen zijn (artikel 1202, van 
het Burgerlijk wetboek).  
 
5. De erkenning van de hoofdelijke algehele aansprakelijkheid opgenomen in de 
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen Fluxys Belgium en Creos is niet tegenstelbaar aan 
Balansys, de netgebruikers en de CREG om redenen dat zij geen contractspartij zijn van de 
aandeelhoudersovereenkomst. 
 
6. Ten aanzien van de CREG vloeit de hoofdelijke algehele aansprakelijkheid voort uit de 
algemene principes van het Europees recht, meer bepaald Balansys niet gecertificeerd is als TSO 
enerzijds en uit de gewijzigde gaswet, meer bepaald artikel 15/2quinquies, §1, van de gaswet.  
 
7. Het Derde Energiepakket (Gasrichtlijn, Gasverordening en de NC BAL) stelt uitdrukkelijk dat 
commerciële balancering een TSO-taak is. Delegatie van deze TSO-taak aan een derde entiteit betekent 
niet dat de TSO niet langer meer verantwoordelijk zou zijn voor deze TSO-taak, dan tenzij de derde 
entiteit op haar beurt gecertificeerd is als TSO. 
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8. Op basis van artikel 7, meer in het bijzonder artikel 7.4, van de Gasrichtlijn, werd de gaswet op 
8 juli 2015 aangepast. Deze gaswetswijziging biedt aan Fluxys Belgium de mogelijkheid een 
gemeenschappelijke onderneming op te richten samen met andere TSOs teneinde aan deze 
gemeenschappelijke onderneming het beheer voor het in evenwicht houden van het 
aardgasvervoersnet, meer bepaald commerciële balancering, te delegeren (artikel 15/2bis, § 1, van de 
gaswet). 
 
9. Op de gemeenschappelijke onderneming vinden de artikelen 9 en 10 van de gasrichtlijn, 
omgezet in onder meer artikel 8, § 4bis, en volgende van de gaswet betreffende certificering, geen 
toepassing. 
 
10. In de plaats daarvan heeft de Belgische wetgever een specifiek regelgevend kader uitgewerkt 
enerzijds, de vereiste dat de gemeenschappelijke onderneming een nalevingsfunctionaris aanduidt, en 
anderzijds, de gemeenschappelijke onderneming een nalevingsprogramma ontwerpt en 
implementeert. 
 
11. De gaswetswijziging laat op die manier de delegatie van commerciële balancering aan een 
derde entiteit toe. Maar aangezien de derde entiteit niet gecertificeerd moet worden, blijft Fluxys 
Belgium als delegerende entiteit verantwoordelijk voor commerciële balancering. 
 
12. Voorgaande wordt eveneens bevestigd in de ACER beslissing 12/2019 van 16 oktober 2019, 
meer bepaald in de paragrafen 41, 46 en 47, 49 tot en met 51. 
 
13. Ten aanzien van de netgebruikers kan de hoofdelijke algehele aansprakelijkheid enkel 
voortvloeien wanneer zo’n beding uitdrukkelijk is opgenomen in een overeenkomst. 
 
14. Per mail van 6 januari 2020 heeft Fluxys Belgium voorgesteld om aan artikel 6 van het Corpus 
volgende zin toe te voegen: [vrij vertaald naar het Nederlands] “De transmissiesysteembeheerder blijft 
gelijktijdig aansprakelijk met de balanceringsoperator en verantwoordelijk voor de goede uitvoering 
van de taken die aan de balanceringsoperator worden gedelegeerd binnen de limieten die zijn 
vastgesteld in het balanceringscontract.” 
 
15. Hieruit vloeit duidelijk voort dat Fluxys Belgium zich hoofdelijk algeheel samen met Balansys 
verantwoordelijk blijft voor commerciële balancering zoals vastgesteld in het balanceringscontract. De 
aansprakelijkheid van Balansys op haar beurt steunt zich op het balanceringscontract dat de 
netgebruiker met Balansys afsluit. Aangezien het balanceringscontract geen toepassing kan vinden 
zolang de netgebruiker met Fluxys Belgium geen STA heeft ondertekend en met toepassing van de STA 
diensten heeft gereserveerd, is het voorzien van zo’n conventioneel beding enkel in de STA voldoende 
om de hoofdelijke en algehele aansprakelijkheid van Fluxys Belgium en Balansys voor commerciële 
balancering te laten gelden.  


