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INLEIDING 

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

onderzoekt hierna, op grond van artikel 18.4 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 Verordening (EG) nr. 715/2009) jo. artikel 15/14, §2, 2de alinea, punten 3° en 

12°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet), de lijst van relevante punten voor alle 

transmissiesystemen op Belgisch grondgebied. 

In een eerdere oefening op basis van de ingetrokken Verordening (EG) nr. 1775/2005 nam 

de CREG op 30 oktober 2008 de beslissing (B)081030-CDC-802 aan tot „goedkeuring van 

de relevante punten volgens Verordening (EG) nr. 1775/2005‟ 1 en vulde deze op 26 februari 

2009 aan met de beslissing (B)090226-CDC-826 tot „identificatie van de relevante punten op 

het aardgastransmissienetwerk en ontheffing van de informatieplicht op sommige van deze 

punten volgens Verordening (EG) nr. 1775/2005‟ 2.  

 
Op basis van nieuwe Europese regelgeving dienen deze twee vorige beslissingen 

opgeheven en vervangen te worden door een nieuwe goedkeuring van de relevante punten 

conform de nieuwe bepalingen. Een nieuwe lijst van relevante punten werd enerzijds per 

brief dd. 9 juni 2011 en anderzijds openlijk via de CREG website van 14 juni 2011 tot 8 juli 

2011 ter consultatie voorgelegd aan alle netgebruikers. Inhoudelijk houdt de voorliggende 

beslissing rekening met de opmerkingen die de CREG mocht ontvangen.  

De onderstaande beslissing is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel geeft duiding bij het 

Europees wettelijke kader volgens hetwelke deze beslissing genomen wordt. In het tweede 

deel wordt uitgelegd welke acties ondernomen werden en welke opmerkingen er ontvangen 

werden die hebben geleid tot deze beslissing. Het derde deel, tenslotte, bevat de beslissing 

zelf door middel van de identificatie van de relevante punten. 

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

vergadering van 8 september 2011. 

 
 

                                                 
1
 http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B802NL.pdf.  

2
 http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B826NL.pdf.  

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B802NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B826NL.pdf
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WETTELIJK KADER 

 

1. Artikel 18.4 van de Verordening (EG) nr. 715/2009 stelt het volgende: 

“4. De relevante punten van een transmissiesysteem waarover de informatie moet 
worden gepubliceerd, worden door de bevoegde instanties na overleg met de 
netgebruikers goedgekeurd.“ 

De bedoelde informatie waarnaar het bovenstaand lid verwijst, wordt verduidelijkt in het 

hoofdstuk 3 van bijlage I van diezelfde Verordening. Dit werd laatst gewijzigd bij Besluit van 

de Commissie van 10 november 2010 tot wijziging van hoofdstuk 3 van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (hierna : het Besluit van de 

Commissie van 10 november 2010). De voorliggende beslissing van de CREG handelt 

echter niet over het feit welke informatie er gepubliceerd dient te worden en/of dit dan wel 

gebeurt, maar heeft enkel betrekking op de identificatie van “de relevante punten van het 

transmissiesysteem” en de goedkeuring ervan door de bevoegde instantie. 

Dat de CREG in deze materie als bevoegde instantie kan optreden, is af te leiden uit artikel 

15/14, §2, 2de alinea, punten 3° en 12°, van de gaswet, waarin ze belast wordt om toezicht 

te houden op de transparantie binnen de aardgasmarkt. De publicatie van relevante 

informatie, zoals ook gespecifieerd in het volledige artikel 18 van de Verordening (EG) nr. 

715/2009, maakt deel uit van de opgelegde transparantie-eisen binnen de aardgasmarkt. 

Belast door de overheid met een taak van toezicht en controle op de toepassing van de 

betreffende wetten en reglementen is aldus de CREG de bevoegde instantie zoals bedoeld 

in artikel 18.4 van de Verordening (EG) nr. 715/2009 met betrekking tot de goedkeuring van 

de relevante punten. 

2. De identificatie van de relevante punten dient te gebeuren op elk transmissiesysteem 

dat zich op Belgisch grondgebied bevindt en volgens de Verordening (EG) nr. 715/2009 

onder het toezicht valt van de CREG. Op basis van de Europese definities in de Verordening 

(EG) nr. 715/2009 en in 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 Richtlijn 2009/73/EG) identificeert de 

CREG twee transmissiesysteembeheerders die elk afzonderlijk hun eigen 

transmissiesysteem beheren. Dit zijn enerzijds de NV FLUXYS voor wat het Belgische 

aardgasvervoersnet betreft zoals gedefinieerd staat in artikel 1, 10°bis, van de gaswet en de 
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INTERCONNECTOR (UK) LIMITED voor wat de interconnector tussen Bacton (UK) en 

Zeebrugge en de aanlandingsterminal te Zeebrugge betreft.  

Punten op directe leidingen worden niet in rekening gebracht.  

3. In pararaaf 3.2 van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 zoals 

laatst gewijzigd bij Besluit van de Commissie van 10 november 2010, wordt een relevant 

punt gedefinieerd als volgt: 

“3.2. Definitie van alle voor de transparantie-eisen relevante punten 

1) Tot de relevante punten behoren ten minste: 

a) alle entry- en exitpunten naar en van een door een 
transmissiesysteembeheerder beheerd net, met uitzondering van de exitpunten 
die zijn verbonden met een afzonderlijke eindgebruiker en met uitzondering van 
de entrypunten die direct verbonden zijn met een productiefaciliteit of één 
afzonderlijke producent binnen de Europese Unie; 

b) alle entry- en exitpunten die de balanceringszones van een 
transmissiesysteembeheerder verbinden; 

c) alle punten die het netwerk van een transmissiesysteembeheerder verbinden 
met een LNG-terminal, met fysieke gashubs en met opslag- en 
productiefaciliteiten, tenzij voor deze productiefaciliteiten een uitzondering geldt 
op grond van punt a);  

d) alle punten die het net van een bepaalde transmissiesysteembeheerder 
verbinden met de infrastructuur voor het aanbieden van ondersteunende 
diensten in de zin van artikel 2, punt 14, van Richtlijn 2009/73/EG. 

2) Informatie voor eindgebruikers en voor productiefaciliteiten, die zijn uitgesloten van 
de omschrijving van de relevante punten als gegeven onder 3.2.1), onder a), wordt, 
minimaal per balanceringszone, in samengevoegde vorm gepubliceerd. De 
samenvoeging van afzonderlijke eindgebruikers en van productiefaciliteiten die niet 
onder de in punt 3.2.1), onder a), vastgestelde omschrijving van relevante punten 
vallen, wordt voor de toepassing van deze bijlage als één relevant punt beschouwd. 

3) Wanneer punten tussen twee of meer transmissiesysteembeheerders uitsluitend 
door de betrokken systeembeheerders worden beheerd, zonder enige contractuele 
of operationele betrokkenheid van de systeemgebruikers, of wanneer dergelijke 
punten een transmissiesysteem verbinden met een distributiesysteem en er geen 
contractuele congestie is in deze punten, worden de 
transmissiesysteembeheerders voor deze punten vrijgesteld van de verplichting tot 
publicatie van de in punt 3.3 van deze bijlage bedoelde informatie. De nationale 
regelgevende instantie kan van de transmissiesysteembeheerder eisen de 
overeenkomstig punt 3.3 van deze bijlage te verstrekken informatie te publiceren 
voor alle of voor groeperingen van de vrijgestelde punten. In een dergelijk geval 
wordt de informatie, wanneer die beschikbaar is voor de 
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transmissiesysteembeheerder, in samengevoegde vorm en op betekenisvol niveau, 
ten minste per balanceringszone, gepubliceerd. De samenvoeging van deze punten 
wordt voor de toepassing van deze bijlage als één relevant punt beschouwd.” 

De CREG wenst duidelijk te stellen dat deze definitie gewijzigd is en dus een afzondelijke 

analyse noodzakelijk maakt.  

4. De voorliggende beslissing tot goedkeuring van de relevante punten, moet enerzijds 

gekaderd worden binnen het huidig Europees wetgevend kader zoals hierboven beschreven 

wordt, maar is anderzijds ook gekoppeld aan het operationeel systeem zoals dit momenteel 

door de NV FLUXYS en de INTERCONNECTOR (UK) LIMITED wordt toegepast. Ingevolge 

diezelfde Europese wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de kaderrichtsnoeren en 

netwerkcodes die in overeenstemming met artikel 6 van de Verordening (EG) nr. 715/2009 

zullen worden opgesteld, zullen deze operationele systemen wijzigingen ondergaan. Bij elke 

wijziging zal de huidige goedkeuring dan ook telkenmale moeten herbekeken worden met de 

vraag of de lijst van relevante punten dient aangepast te worden.  
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IDENTIFICATIE VAN DE RELEVANTE PUNTEN 

5. Op 3 maart 2011 maakte de NV FLUXYS bekend via een persmededeling3 dat een 

nieuw webplatform gelanceerd werd met de operationele gegevens over het 

aardgasvervoersnet, de opslag in Loenhout en de LNG-terminal in Zeebrugge, met 

verwijzing naar de Verordening (EG) nr. 715/2009. De door de NV FLUXYS opgestelde lijst 

van punten waarvoor informatie wordt verstrekt, werd door de CREG gehanteerd als 

referentielijst van relevante punten overeenkomstig paragraaf 3 van deze beslissing4 voor 

overleg met de netgebruikers:  

1. LNG Terminal 15. Poppel 

2. ZPT 16. Hilvarenbeek 

3. IZT 17. Trafo-IN 

4. ZBGHub 18. Trafo-OUT 

5. Zelzate 1 19. Blaregnies L 

6. Zelzate 2 20. L-Inject-IN 

7. Zandvliet H 21. L-Inject-OUT 

8. ’s Gravenvoeren 22. Balanceringszone Blaregnies 

9. Eynatten 1 23. Balanceringszone ’s 

Gravenvoeren 

10. Eynatten 2 24. Balanceringszone Poppel 

11. GD Lux 25. Balanceringszone Zeebrugge 

12. Blaregnies Segeo 26. VSI_BER_VTN 

13. Blaregnies Troll 27. VSI_OKS_VTN 

14. Loenhout  

 
 

6. Enerzijds per brief dd. 9 juni 2011 gericht aan de netgebruikers die geen activiteiten 

hebben inzake eindlevering, distributie of gebruik van aardgas in België (i.e. de 

“doorvoernetgebruikers”) en anderzijds openlijk via de CREG website van 14 juni 2011 tot 8 

juli 2011, werd bovenstaande lijst ter consultatie voorgelegd aan alle netgebruikers. In 

vergelijking met de lijst van relevante punten, dat op 26 februari 2009 met de beslissing 

(B)090226-CDC-826 door de CREG werd goedgekeurd, werden de volgende verschillen a 

priori meegedeeld: 

1. Het relevant punt “Peak Shaving Plant” is niet meer in de lijst opgenomen  

                                                 
3
 http://www.fluxys.com/en/NewsAndPress/2011/110303_StructuredDataPublication.aspx.  

4
 Paragraaf 3 van deze beslissing verwijst naar de definiëring van de relevante punten zoals 

beschreven staat in pararaaf 3.2 van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 zoals 
laatst bewijzigd bij Besluit van de Commissie van 10 november 2010.  

http://www.fluxys.com/en/NewsAndPress/2011/110303_StructuredDataPublication.aspx
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2. De drie grootste geaggregeerde ontvangststations (gos) zijn niet meer in de lijst 

opgenomen, maar hiertegenover staat dan weer dat de volledige afname van 

Belgische eindafnemers is gegroepeerd per balanceringszone; 

3. Naast het punt “Poppel” is ook het punt “Hilvarenbeek” in de lijst opgenomen; 

4. En twee bijkomende punten zijn toegevoegd met betrekking tot de “Virtual Storage 

Inventory”-dienst die gelokaliseerd zijn in het oosten (Berneau) en het westen 

(Oostkerkestraat) op de vTn-leiding.  

De netgebruikers werd gevraagd feedback te geven op zowel de duidelijkheid als 

volledigheid van de door Fluxys gehanteerde referentielijst van relevante punten. 

7. Binnen de tien reacties die de CREG van de netgebruikers heeft mogen ontvangen, 

werden de volgende opmerkingen genoteerd :  

1. Het gebruik van de twee verschillende punten Poppel en Hilvarenbeek naast elkaar 

brengt verwarring. Poppel is de ingangszone dat zowel de fysische punten 

Poppel/Hilvarenbeek als Zandliet L omvat, terwijl Hilvarenbeek als alternatief 

ingangspunt voor het fysische punt Poppel/Hilvarenbeek gebruikt wordt. Gewag 

wordt gemaakt van een fee dat momenteel door Fluxys gevraagd wordt om gas van 

het ene punt naar het andere punt te transporteren, dit terwijl het om dezelfde 

fysische punten gaat.  

2. Naar analogie met het punt Loenhout, dat als één relevant punt wordt aangeduid, 

zouden de punten Trafo-IN en Trafo-OUT ook als één relevant punt moeten 

voorgesteld worden, bijvoorbeeld “Trafo”. Op analoge wijze dienen punten L-inject-

IN en L-inject-OUT samengesmolten te worden tot het relevant punt “L-inject”. 

3. Om de verstaanbaarheid te verhogen, en om in lijn te zijn met de vorige 

beslissingen van de CREG, dient de benaming van de relevante punten aangepast 

te worden, tevens om ze beter te kunnen begrijpen: 

a. Quévy/Blaregnies Troll is duidelijker dan Blaregnies Troll; 
b. Interconnector Zeebrugge Terminal IZT is duidelijker dan IZT; 
c. Zeepipe Terminal ZPT is duidelijker dan ZPT; 
d. Eynatten 1(WT) en Eynatten 2(OGE) is duidelijker dan Eynatten 1 en 

Eynatten 2; 
e. Zelzate 1(GTS) en Zelzate 2(Zebra) is duidelijker dan Zelzate 1 en Zelzate 2; 
f. VSI Zeebrugge zou een aanbevolen term kunnen zijn in plaats van 

VSI_OKS_VTN; 
g. VSI Eynatten zou een betere naam zijn voor VSI_BER_VTN. 
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Voor het overige blijken netgebruikers goed op de hoogte van de relevantie van de 

opgesomde punten en werd positief ingestemd met de lijst van punten waarvoor de NV 

FLUXYS momenteel informatie verstrekt.  

8. Met betrekking tot de eerste twee opgeworpen opmerkingen en het gebruik van 

punten zoals Poppel en Hilvarenbeek, Trafo-IN en Trafo-OUT en L-inject-IN en L-inject-OUT 

kan de CREG de stelling bijtreden dat verwarring en onduidelijkheid bestaat over de 

noodzaak van dergelijke opsplitsing. Voor wat het verschil in gebruik van Poppel en 

Hilvarenbeek betreft, is te stellen dat dit een gedeeltelijke erfenis is uit het verleden dat van 

zodra de nieuwe wetgeving van het Europese derde pakket is omgezet naar Belgisch recht, 

deze beide punten tot één en hetzelfde relevant punt moeten worden herleid. De CREG 

wenst hierbij te verwijzen naar haar discussie met de NV FLUXYS tot introductie van een 

volwaardig entry/exit systeem als vervoersmodel zoals besproken staat in de CREG studie 

(F)110127-CDC-1035 van 27 januari 2011 over de ontwikkeling van een nieuw 

vervoersmodel voor transmissie van aardgas5. 

De opsplitsing van Trafo-IN, Trafo-OUT, L-inject-IN en L-inject-OUT, is ook voornamelijk 

gelinkt aan het huidig operationeel model van de NV FLUXYS, maar toch van iets andere 

aard. Het verschil met Loenhout, waarnaar verwezen wordt door een netgebruiker, is te 

vinden in het feit dat de ingang en de uitgang ven de transformatoren en de L-injectpunten 

zich in een andere balanceringszone bevinden. Zo zijn de punten Trafo-IN en L-inject-OUT 

relevante punten van de balanceringszones Zeebrugge of ’s Gravenvoeren en zijn de punten 

Trafo-OUT en L-inject-IN relevante punten van de balanceringszone Poppel te noemen. 

Indien vooropgesteld wordt dat op basis van alle gepubliceerde data er een totaal 

geaggregeerd beeld moet kunnen gecreëerd worden van alle op- en afnames per 

balanceringszone, dan dient deze opsplitsing behouden te blijven. Ook hier is te melden dat 

eventuele wijzigingen afhankelijk zijn van de introductie van het nieuw entry/exit operationeel 

systeem door de NV FLUXYS, waarbij, indien overgegaan wordt naar één balanceringszone, 

het huidige onderscheid tussen de desbetreffende transfo- en de L-injectpunten teniet kan 

gedaan worden. 

9. De derde en laatste opmerking betreft een verzoek tot meer duidelijkheid in de 

benaming van de relevante punten. De CREG merkt op dat de NV FLUXYS op het data 

platform een User Manual ter beschikking stelt om de gebruikte begrippen en afkortingen op 

het data platform te duiden. Hiervan is voor deze bespreking enkel de tabel relevant die zich 

                                                 
5 http://www.creg.info/pdf/Studies/F1035NL.pdf.  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1035NL.pdf
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in het eerste hoofdstuk bevindt van de User Manual. De contractuele naam, naam van het 

relevante punt en de aangrenzende transmissiesysteembeheerder worden in deze tabel 

aangegeven.  

Op basis van de laatste opmerking van de netgebruikers, treedt de CREG de stelling bij dat 

enige consistentie in de benaming van de relevante punten de transparantie en de 

verstaanbaarheid ten goede komt. Daarom hanteert de CREG, in het nemen van de 

voorliggende beslissing, de leidraad dat, daar waar toepasbaar, de benaming van de 

relevante punten dezelfde zal zijn zoals bepaald werd in de beslissing (B)090226-CDC-826 

van de CREG van 26 februari 2009. Hierbij is gelet op de duidelijkheid, zoals bijvoorbeeld 

het vermelden van de relevante naburige operator naast de cijfers 1 en 2, of het gebruik van 

hoofdletters daar waar twee of meer fysische punten tot één relevant punt herleid zijn. 

De CREG spoort de NV FLUXYS aan om dezelfde benaming te hanteren in al haar 

documenten of publicaties van commerciële, operationele en administratieve aard. Dit zou 

alvast de eerste twee kolommen van de tabel in hoofdstuk 1 van de User Manual herleiden 

tot één kolom, waarbij de vrijgekomen kolom benut kan worden om extra duiding te geven, 

zoals bijvoorbeeld door het vermelden van de fysische punten die gebundeld zijn tot 

respectievelijk één relevant punt of door verwijzing op de website naar de plaats waar extra 

informatie kan bekomen worden over de diensten die horen bij de relevante punten 

TRANSFO-IN en -OUT en L-INJECT-IN en -OUT.    

10. Ondanks het feit dat naar de netgebruikers toe duidelijk werd gesteld dat het lopende 

onderzoek enkel wordt gevoerd met het oog op de identificatie en goedkeuring van de 

relevante punten, zoals ook in paragraaf 1 van deze beslissing staat vermeld, werden toch 

een aantal voorstellen en aandachtspunten geformuleerd die volgens de netgebruikers de 

transparantie en de marktwerking zou stimuleren. Deze specifieke punten zijn:  

1. De publicatie van gedetailleerde real-time informatie van gasstromen aan de 

interconnectiepunten, in lijn met de spirit van de Verordening (EG) nr. 715/2009. Dit 

niveau van detail wordt beschouwd als essentieel in de ontwikkeling van meer 

liquide en beter functionerende handelsplaatsen doorheen Europa, samen met de 

invoering van de netwerkcode over balancering overeenkomstig artikel 8.6, j), van 

de Verordening (EG) nr. 715/2009;  

2. Toegang voor elke leveringsonderneming tot bijkomende informatie met betrekking 

tot de afnamepunten van eindafnemers, zoals ondermeer: 
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a. De identificatie en lokalisatie van elk leveringspunt met betrekking tot de 
eindafnemer;  

b. Het gereguleerd tarief en de maximaal te onderschrijven capaciteit;  
c. Datum van de laatste inspectie van de individuele aansluitingsinstallaties en 

het resultaat;  
d. Het verbruik van de laatste twee jaar en de gemeten debieten (met vooraf te 

bepalen periodiciteit naargelang de beschikbare meetgegevens); 
e. Het toepasbare profiel SLP indien geen meting voorhanden;  

 
 

Deze informatie is momenteel niet beschikbaar tenzij voor leveringsondernemingen 

die reeds leveringen aan deze eindafnemers hebben uitgevoerd, zoals de 

historische leveranciers die een globaal overzicht hebben. Deze situatie is 

discriminatoir te noemen ten opzichte van nieuwkomers, die wegens gebrek aan 

dergelijke informatie niet in staat zijn om een degelijke prospectie uit te voeren ter 

ondersteuning van hun commercieel beleid.  

De CREG neemt deze opmerkingen mee in een verder en parallel onderzoek dat momenteel 

loopt met betrekking tot de conformiteit van de transmissiesysteembeheerders met de 

nieuwe transparantieregels, zoals deze werden vastgelegd bij Besluit van de Commissie van 

10 november 2010.  

11. Met betrekking tot de interconnector beheerd door de INTERCONNECTOR (UK) 

LIMITED, werden geen opmerkingen door de netgebruikers doorgegeven. De CREG gaat er 

dan ook van uit dat opname van het “Interconnector Zeebrugge Terminal IZT” punt in de lijst 

van de relevant punten volstaat. Dit punt is dan ook het punt waar deze interconnector met 

het Verenigd Koninkrijk en het transmissiesysteem van de NV FLUXYS is 

geïnterconnecteerd.  
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BESLUIT 

12. Met toepassing van artikel 18.4 van de Verordening (EG) nr. 715/2009 en artikel 

15/14, §2, 2de alinea, punten 3° en 12°, van de gaswet, en ter vervanging van haar eerdere 

beslissing (B)081030-CDC-802 van 30 oktober 2008 en beslissing (B)090226-CDC-826 van 

26 februari 2009, identificeert de CREG de volgende 27 punten als relevante punten van het 

transmissiesysteem van de NV FLUXYS:  

1. LNG Terminal 15. POPPEL 

2. Zeepipe Terminal ZPT 16. Hilvarenbeek 

3. Interconnector Zeebrugge Terminal IZT 17. TRANSFO-IN 

4. Zeebrugge Hub 18. TRANSFO-OUT 

5. Zelzate 1 (GTS) 19. Blaregnies L 

6. Zelzate 2 (Zebra) 20. L-INJECT-IN 

7. Zandvliet H 21. L-INJECT-OUT 

8. ’s GRAVENVOEREN 22. Balanceringszone Blaregnies 

9. Eynatten 1 (WT) 23. Balanceringszone ’s 

Gravenvoeren 

10. Eynatten 2 (OGE) 24. Balanceringszone Poppel 

11. GD LUX 25. Balanceringszone Zeebrugge 

12. Blaregnies Segeo 26. VSI_Zeebrugge 

13. Quévy Troll 27. VSI_Eynatten 

14. Loenhout  

 

De CREG keurt de bovenstaande lijst van relevante punten goed rekening houdende met het 

gevoerde onderzoek en het overleg met de netgebruikers.  

Het relevante punt Interconnector Zeebrugge Terminal IZT wordt tevens goedgekeurd als 

relevant punt van de interconnector van de INTERCONNECTOR (UK) LIMITED. 

13. Wijzigingen aan deze beslissing kunnen steeds indien: 

a. de CREG naar aanleiding van bijkomend onderzoek door een gewijzigde situatie op 

een bepaald relevant punt tot een ander besluit komt. Dit bijkomend onderzoek kan 

door de CREG uit eigen beweging uitgevoerd worden, in het kader van het verder 



 
12/12 

overleg met de naburige regulatoren en operatoren of op vraag van een netgebruiker, 

de NV FLUXYS of de INTERCONNECTOR (UK) LIMITED; 

b. wijzigingen aangebracht worden aan de Europese Verordening (EG) nr. 715/2009; 

c. de NV FLUXYS of de INTERCONNECTOR (UK) LIMITED een ander operationeel 

systeem introduceert op hun respectievelijke infrastructuren, met dien verstande dat 

steeds gestreeft zal worden naar een vereenvoudiging of samensmelting van de 

hierboven opgelijste punten; 

d. de set van relevante punten gewijzigd wordt.  

 
 

 
 
 

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