
  

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tél. : 02/289.76.11 
Fax : 02/289.76.09 

 

 

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN  
DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
 

 

BESLISSING 

(B)130221-CDC-1232 

 

over 

 

‘de aanvraag tot goedkeuring van de 
update van het Toegangsreglement voor 
Opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en 
Main), het Opslagprogramma en het 
Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen 
Main en 3) van de N.V. Fluxys Belgium’ 
  
 

genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, 6°, 

van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer 

van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen 

 

 

 

 

 

21 februari 2013 



 
2/14 

INLEIDING  

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

onderzoekt hierna, op grond van artikel 15/14, § 2, 6°, van de wet van 12 april 1965, 

betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

(hierna : gaswet), de aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement 

voor Opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het 

Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) die deel uitmaken van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van de N.V. Fluxys Belgium. 

Voornoemde bijlage werd door de N.V. Fluxys Belgium op 24 januari 2013 bij de CREG 

per drager met ontvangstbewijs ingediend in de vorm van vier onderscheiden documenten, 

te weten : 

- de begeleidende brief bij de aanvraag; 

- het herziene Toegangsreglement voor Opslag, en meer bepaald het 

hoofddocument en de bijlagen B, C1, C2, H1, H2 

- het herziene Opslagprogramma 

- het herziene Opslagcontract, en meer bepaald het hoofddocument en de 

bijlage 3; 

De onderstaande 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 aanvraag de voorschriften van de 

Verordening (EG) 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) 1775/2005, van artikel 15/11, van de gaswet en van de artikelen 169, 

170 en 171 van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode 

van 23 december 2010 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 (hierna: gedragscode) 

naleeft. Het vierde deel, tenslotte, bevat het besluit. 

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

vergadering van 21 februari 2013. 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Voor het wettelijk kader verwijst de CREG naar haar beslissingen 1120 en 1127 

van respectievelijk 27 oktober 20111 en 24 november 20112. 

2. Artikel 29, § 3, 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 (hierna: de Gedragscode) bepaalt dat het voorstel van 

toegangsreglement voor opslag alsook de voorstellen van wijzigingen ervan door de 

beheerder, in casu de N.V. Fluxys Belgium, opgesteld worden na raadpleging door deze 

laatste van de netgebruikers in het kader van de overlegstructuur bedoeld in artikel 108, van 

de Gedragscode. 

3. Verder bepaalt artikel 29, §4, van de Gedragscode dat voorstellen van wijzigingen 

van het toegangsreglement voor opslag onderworpen zijn aan de goedkeuring van de CREG 

alvorens zij bekend kunnen worden gemaakt overeenkomstig artikel 107, van de 

Gedragscode. Volledigheidshalve, deelt de N.V. Fluxys Belgium de goedgekeurde wijziging 

ook mede aan de partijen met wie zij reeds een standaardcontract voor opslag ondertekend 

hebben.  

4. Tot slot, treedt de goedgekeurde wijziging pas in werking op de datum bepaald door 

de CREG. 

                                                 
1 Beslissing  (B)111027-CDC-1120 : Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard 
Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 
2
 Beslissing (B)11124-CDC-1127 : Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard 

Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 

 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1120NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1127NL.pdf
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II. ANTECEDENTEN 

5. In haar beslissing (B)111124-CDC-1127 van 24 november 2011 heeft de CREG het 

Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma 

van de N.V. Fluxys Belgium ingediend bij de CREG per drager met ontvangstbewijs op 

8 november 2011 en het bijhorende errratum ingediend op 21 november 2011, goedgekeurd.  

6. In haar beslissing (B)120920-CDC-1194 van 20 september 2012 heeft de CREG de 

aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium ingediend op 10 juli 2012 onder de vorm van twee 

documenten, met name de begeleidende brief en de herziene bijlage H2 Elektronisch Data 

Platform die deel uitmaakt van de belangrijkste voorwaarden voor opslag, goedgekeurd.  

Aanbod Opslagdiensten vanaf het opslagseizoen 2012 – 2013: looptijden, 

hoeveelheden en allocatieprocedures 

7. In het nieuwe opslagmodel, zoals goedgekeurd in beslissing (B)111124-CDC-1127 

van 24 november 2011 van de CREG, wordt rekening gehouden met de vraag van zowel de 

opslagbeheerder als de netgebruikers en de eindklanten om opslagcapaciteit ook voor 

langere termijn te kunnen reserveren. Na raadpleging van de markt werd de volgende 

indeling weerhouden: 

 Lange Termijn Opslag: het beschikbaar volume bedraagt 400 Mm³(n), de looptijd 
van de dienst ligt duur tussen 4 en 10 jaar 

 Middellange Termijn Opslag: het beschikbaar volume bedraagt 100 Mm³(n), de 
looptijd van de dienst ligt tussen 2 en 3 jaar 

 Jaarlijkse Termijn Opslag: het beschikbaar volume bedraagt 180 Mm³(n), de 
looptijd van de dienst bedraagt 1 jaar 

De opslagdiensten worden toegewezen via de volgende allocatieprocedure: 

 De lange- en middellangetermijndiensten worden toegewezen via een 
onderschrijvingsvenster (Subscription Window), waarvan de bijzonderheden 
weergegeven worden in een specifiek document (zogenaamde Terms and 
Conditions), te weten TWSC. 

 De jaarlijkse opslagdiensten worden aan de geïnteresseerde opslaggebruikers 
toegewezen via een veiling. Het type van de veiling en de veilingprocedure 
worden beschreven in een specifiek document (zogenaamde Terms and 
Conditions), te weten TWAC. 
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8. Om alle potentiële gebruikers, netgebruikers en eindklanten, de gelegenheid te 

geven zich voor te bereiden op de inschrijvingsprocedure via een onderschrijvingsvenster, 

werd in overleg met de markt bepaald dat de middellangetermijndiensten pas aan de markt 

aangeboden zouden worden vanaf het opslagjaar 2013 – 2014. In afwachting van de 

organisatie van een aangepast intekenvenster voor middellangetermijndiensten werd de 

hiervoor voorziene capaciteit voorlopig, en voor de duur van 1 (opslag)jaar, toegevoegd aan 

de capaciteit die ter beschikking gesteld werd voor de jaarlijkse termijn. Het dienstenaanbod 

voor 2012-- 2013 voorzag bijgevolg een volume van 400 Mm³(n) voor de 

langetermijndiensten en 280 Mm³(n) voor de jaarlijkse diensten. 

Onderschrijvingsvenster en toewijzing langetermijndiensten vanaf 2012 

9. Bij het onderschrijvingsvenster voor de langetermijndiensten, dat liep van 

21 november tot 16 december 2011, was de vraag naar lange termijn opslag bijzonder groot. 

Bij de toewijzing bleek dat de vraag het aanbod overtrof en dit voor de maximaal toegestane 

diensttijd, zodat alle beschikbare LT capaciteit voor de maximumperiode van 10 jaar kon 

toegewezen worden. De betreffende marktpartijen zijn leveranciers die een vooraanstaande 

rol spelen bij de bevoorrading van de Noordwest-Europese markt voor aardgas.  

Veilingvenster en toewijzing jaarlijkse diensten 2012 

10. In afwachting van de organisatie van een aangepast intekenvenster voor 

middellangetermijndiensten werd de capaciteit die voorzien is voor onderschrijving op 

middellange termijn voorlopig, en voor de duur van 1 (opslag)jaar, toegevoegd aan de 

capaciteit die gebruikelijk ter beschikking gesteld wordt voor de korte termijn.  

Op 25 januari 2012 heeft Fluxys Belgium een veiling georganiseerd voor het aanbieden van 

haar jaarlijkse opslagdiensten inclusief de capaciteit die voorzien is voor onderschrijving op 

middellange termijn. Het betrof hier een primeur voor de NV Fluxys Belgium voor het 

aanbieden en toewijzen van (een deel van) haar diensten. In totaal werd 280 Mm³(n) 

aangeboden, verdeeld over 120 689 standaard bundels (SBU). Fluxys Belgium is er in 

geslaagd de jaardiensten voor het opslagseizoen 2012-2013 succesvol aan de man te 

brengen en de beschikbare capaciteit volledig toe te wijzen aan het gereguleerd tarief. 
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Aanbod Opslagdiensten vanaf het opslagseizoen 2013 – 2014 en 

allocatieprocedure. - Onderschrijvingsvenster en toewijzing 

middellangetermijndiensten vanaf 2013 

11. Vanaf het opslagseizoen 2013 – 2014 voorziet het opslagmodel, goedgekeurd door 

de CREG in haar beslissing (B)111124-CDC-1127 van 24 november 2011, dat 

middellangetermijndiensten aangeboden worden aan de opslaggebruikers via een 

onderschrijvingsvenster. Het onderschrijvingsvenster voor de 

middellangetermijnopslagdiensten liep van 19 oktober tot 9 november 2012. Tijdens dit 

onderschrijvingsvenster heeft Fluxys Belgium met succes alle opslagcapaciteit op 

middellange termijn verkocht. In totaal waren 100 Mm³(n) opslagvolume aangevuld met 

injectiecapaciteit en uitzendcapaciteit beschikbaar voor contracten met een looptijd van 2 tot 

3 jaar, vanaf 15 april 2013. De volledige capaciteit kon toegewezen worden voor de 

maximaal toegestane diensttijd, dwz voor 3 jaar. 

Veilingvenster en toewijzing jaarlijkse diensten 2013 

12. Aansluitend bij de succesvolle onderschrijving van middellangetermijndiensten en 

analoog als bij het aanbieden en toewijzen van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het 

opslagseizoen 2012 – 2013, heeft Fluxys Belgium op 28 november 2012 een veiling 

georganiseerd voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 2013 - 

2014. Fluxys Belgium is er bij deze gelegenheid niet in geslaagd de beschikbare capaciteit 

succesvol toe te wijzen: slechts 48% van de beschikbare capaciteit kon toegewezen worden. 

Naar aanleiding van dit ongunstig resultaat was een evaluatie van het veilingproces gewenst. 

Als onderliggende redenen voor de onvolledige toewijzing van haar diensten verwijst 

Fluxys Belgium zelf naar de rechtstreekse concurrentie met andere fysische 

opslagoperatoren in de buurlanden. Daarnaast zegt Fluxys Belgium sinds kort een 

additionele commerciële druk te ondervinden ten gevolge van virtuele flex contracten die 

door verschillende partijen onder verschillende vormen aangeboden worden. 

13. Als gevolg van de onvolledige verkoop van de jaarlijkse opslagdiensten dreigt 

Fluxys Belgium inkomsten te verliezen. Op basis van het door de CREG goedgekeurd tarief 

kan de omvang van het verlies begroot worden op ongeveer M€ 5,9 . De juiste berekening 

en de budgettaire impact op de rekeningen valt volledig buiten het bestek van voorliggende 

beslissing.  

Het feit dat een aanzienlijk deel van de jaarlijkse opslagcapaciteit niet kan toegewezen 

worden, heeft niet alleen gevolgen op financieel vlak. Het is een aanwijzing dat aanbod en 
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vraag van diensten met betrekking tot het gebruik van het aardgasvervoersnet, en de 

vervoersinstallaties in het algemeen, technisch-commercieel niet volledig op elkaar 

afgestemd zijn. De medewerkers van de NV Fluxys Belgium en van de CREG die bij de 

invoering van het nieuw opslagmodel betrokken zijn, hebben aansluitend op een 

werkvergadering overlegd en afgesproken dat Fluxys Belgium de resultaten van de veiling 

zou onderzoeken in samenhang met de resultaten van de voorafgaande succesvolle 

onderschrijvings- en veilingvensters. Er werden ideeën uitgewisseld over mogelijke 

aanpassingen van de aangeboden opslagdiensten met de bedoeling de niet toegewezen 

capaciteit alsnog ten dienste te stellen van de netgebruikers en de opslaggebruikers in het 

bijzonder. 

Context: Europese markt voor opslagdiensten in 2012 

14. Uit berichten in de vakpers blijkt dat in 2012 de omstandigheden op de West-

Europese aardgasmarkt voor het aanbieden van opslagdiensten in het geheel niet gunstig 

zijn: zowel uit Nederland als uit Frankrijk en Duitsland komen berichten dat de aanbieders er 

niet in slagen beschikbare opslagcapaciteit te vermarkten. Reden hiervoor is de aanhoudend 

kleine marge (spread) tussen de winter- en zomerprijzen voor aardgas als commodity, 

waardoor het voor leveranciers niet mogelijk is de kosten voor opslag te valoriseren in de 

prijs voor het eindproduct. Bovendien zijn er geen signalen dat op korte termijn een 

terugkeer naar de vroegere marktomstandigheden (met grotere verschillen tussen de prijs 

voor aardgas in het zomer- en winterseizoen) mag verwacht worden. Dit gegeven impliceert 

dat een automatisch herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod van opslagdiensten 

niet zonder meer mag verwacht worden. Er zal bijgevolg voldoende creativiteit aan de dag 

gelegd moeten worden om aan opslag gerelateerde diensten te ontwikkelen en 

commercialiseren waarvoor de markt wel interesse betoont. 

In haar brief van 20 december 2012 heeft de CREG aan de NV Fluxys Belgium gemeld dat 

zij initiatieven steunde om te onderzoeken welke alternatieven op korte termijn kunnen 

ontwikkeld worden en succesvol kunnen aangeboden worden aan de markt met de 

bedoeling de niet toegewezen capaciteit alsnog ten dienste te stellen van de net- en 

opslaggebruikers. De CREG heeft benadrukt dat de volledige commercialisatie van de 

beschikbare opslagcapaciteit te Loenhout voor haar een prioriteit was. Een interessant 

gegeven hierbij is het feit dat uit de recente onderschrijvingsvensters voor 

langetermijndiensten en middellangetermijndiensten gebleken is dat voor deze specifieke 

diensten de vraag van de markt groter was dan het aanbod. 
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Uitwerken van een voorstel tot aanpassing van het opslagmodel en indienen 

van het voorstel 

15. De NV Fluxys Belgium heeft in overleg en in samenwerking met de CREG 

onderzocht welke korte termijn alternatieven konden ontwikkeld worden en aangeboden aan 

de markt. De CREG heeft er in het bijzonder op aangedrongen dat actief zou onderzocht 

worden hoe de opslagcapaciteit van Loenhout onder meer zou kunnen aangewend worden 

bij het ontwikkelen van bijkomende flexibiliteitsdiensten ter ondersteuning van ZTP als 

virtuele handelsplaats. 

16. De NV Fluxys Belgium heeft haar voorstellen op 20 december 2012 voorgesteld op 

een werkvergadering met vertegenwoordigers van de CREG. De krachtlijnen van het 

voorstel impliceren dat de middellangetermijnopslagdiensten met een looptijd van 2 tot 3 jaar 

niet langer aangeboden worden als een aparte dienst via een apart onderschrijvingsvenster, 

maar dat zij geïntegreerd worden in het pakket langetermijndiensten. Een andere 

vernieuwing betreft het vastleggen van de beschikbare capaciteit voor de respectieve 

looptijden: het voorstel voorziet dat de hoeveelheden niet op voorhand vastgelegd worden in 

het opslagprogramma, maar dat de opdeling van de capaciteit, afhankelijk van de 

marktomstandigheden van het moment en in overleg met de betrokken partijen, kan bepaald 

worden via specifieke voorwaarden vastgelegd in de bijzondere voorwaarden (zogenaamde 

Terms and Conditions) die de onderschrijvingsvensters en de veilingvensters begeleiden. 

17. Tijdens een informatiesessie op 9 januari 2013 heeft de NV Fluxys Belgium haar 

voorstellen toegelicht. Via een raadpleging heeft zij de marktpartijen uitgenodigd de 

betreffende voorstellen te bestuderen en hun opmerkingen dienaangaande kenbaar te 

maken. De marktraadpleging liep van 8 januari 2013 tot en met 18 januari 2013.  

18. Op een werkvergadering op 17 januari 2013 hebben vertegenwoordigers van de 

CREG hun initiële opmerkingen over de ontwerpvoorstellen aan de NV Fluxys Belgium 

overgemaakt. Fluxys Belgium heeft de ontvangen opmerkingen verwerkt en haar voorstellen 

aangepast. Op 21 januari 2013 heeft zij een geactualiseerde versie van haar voorstel aan 

vertegenwoordigers van de CREG toegelicht, waarbij zij ook had rekening gehouden met de 

reactie van de marktpartijen naar aanleiding van de marktraadpleging.  

19. Op 24 januari 2013 heeft de N.V. Fluxys Belgium per drager met ontvangstbewijs 

een aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement voor Opslag (i.e. 

bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard 

Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) die deel uitmaken van de belangrijkste voorwaarden 
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voor opslag bij de CREG ingediend. Deze versie van de aanvraag wordt hiernavolgend 

onderzocht. 
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III. ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL  

20. Hierna wordt nagegaan of de wijzigingen die door de N.V. Fluxys Belgium 

voorgesteld worden voor het Toegangsreglement voor Opslag (meer specifiek bijlagen B, 

C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard Opslagcontract (meer 

specifiek bijlagen Main en 3), ingediend bij de CREG op 24 januari 2013 zoals vermeld in de 

paragraaf met randnummer 19, redelijk, billijk, evenwichtig en proportioneel zijn en dus 

overeenstemmen met het algemeen belang. 

21. Tenzij anders vermeld, is de hiernavolgende analyse opgebouwd in 

overeenstemming met de opeenvolgende delen, bijlagen, hoofdstukken en titels van het 

voorstel. 

22. Het ontbreken van opmerkingen over een bepaald punt van het voorstel betekent 

dat de CREG er zich vandaag niet tegen verzet, maar houdt geenszins een voorafgaande 

goedkeuring van dit punt in indien het opnieuw op identieke wijze wordt ingediend op een 

later tijdstip voor dezelfde activiteit. 

23. Indien het geval zich voordoet dat verschillende elementen van het voorstel 

betrekking hebben op een overkoepelend onderwerp, dan behoudt de CREG zich het recht 

voor deze elementen gezamenlijk te bespreken, in plaats van punt per punt. Waar nodig 

houdt de CREG rekening met het bijzonder karakter van de voorgestelde wijzigingen en 

geeft zij puntsgewijze commentaar. 

III. a) Het voorstel van Standaard Opslagcontract 

24. DE CREG heeft geen opmerkingen bij de aanpassingen uitgevoerd aan artikel 16 

van het standaard opslagcontract. 

III. b) Het Voorstel van Toegangsreglement voor 
Opslag 

Bijlage B – Vergoedingen voor Diensten 

25. De door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijziging betreft een herformulering 

van de onder punt 2.6 beschreven maandelijkse vergoeding voor diensten voor bijstand bij 

het afsluiten van een maandelijkse verzekering. De nieuwe naam voor de dienst is ‘dienst 
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voor aanvullende bijstand’. Vermits het een loutere herformulering betreft en er inhoudelijk 

niets gewijzigd wordt heeft de CREG hierover geen opmerkingen. 

Bijlage C1 – ONDERSCHRIJVING EN TOEWIJZING VAN DIENSTEN – algemeen 

Bijlage C2 – ONDERSCHRIJVING EN TOEWIJZING VAN DIENSTEN – PRIMAIRE 

MARKT 

26. Zoals reeds aangegeven in de paragraaf met randnummer 16 wordt het 

dienstenaanbod in het voorstel vereenvoudigd. Voortaan zullen opslagdiensten aangeboden 

worden hetzij als jaarlijkse diensten, hetzij als langetermijndiensten. De diensten op 

middellange termijn met een looptijd tussen 2 en 3 jaar, zoals voorzien in het opslagmodel 

door de CREG goedgekeurd in haar beslissing (B)111124-CDC-1127 van 

24 november 2011, worden geïntegreerd in de langetermijndiensten. In de toekomst 

omvatten langetermijndiensten bijgevolg alle diensten met een looptijd begrepen tussen 2 en 

10 jaar.  

Naast de integratie van de middellangetermijndiensten in de langetermijndiensten wordt in 

het voorstel afgestapt van de strikte vooraf vastgelegde opsplitsing van de volumes die 

voorbehouden worden voor de respectieve looptijden. De hoeveelheden per diensttermijn 

worden niet op voorhand vastgelegd, maar worden in functie van de marktomstandigheden 

en van de op dat ogenblik reeds toegewezen diensten vastgesteld. De NV Fluxys Belgium 

zal voor deze opsplitsing op gepaste wijze overleg plegen met de betrokken partijen. De 

specifieke indeling van het beschikbare volume gebeurt op ad hoc basis en wordt vastgelegd 

in de bijzondere voorwaarden (Terms and Conditions) die de onderschrijvingsvensters en de 

veilingvensters begeleiden en die op voorhand aan de markt bekend gemaakt worden. De 

verwijzing waarvan hoger sprake is en de procedure die hierop betrekking heeft worden in de 

respectieve documenten toegelicht. Zoals reeds opgemerkt in haar beslissing (B)111027-

CDC-1120 van 27 oktober 2011 maken deze Terms and Conditions geen deel uit van het 

opslagmodel op zichzelf, maar worden zij geval per geval aangepast en beschikbaar gesteld 

indien Fluxys Belgium een onderschrijvingsvenster, respectievelijk veilingsvenster, 

organiseert. De aankondiging van zulk een venster gebeurt door middel van de publicatie 

door Fluxys Belgium van een toewijzingskalender, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1 van 

bijlage C2 – ONDERSCHRIJVING EN TOEWIJZING VAN DIENSTEN – PRIMAIRE MARKT. 

De CREG heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde werkwijze, mits zij op een transparante 

wijze wordt doorgevoerd en mits de betrokken partijen op voet van gelijkheid geïnformeerd 

worden en op elk moment dezelfde rechten genieten. Op dit ogenblik zijn er geen 

aanwijzingen dat de voorgestelde werkwijze deze waarborgen niet zou kunnen bieden. De 
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CREG benadrukt verder dat de volledige commercialisatie van de beschikbare 

opslagcapaciteit te Loenhout een zaak van collectief belang is en dat het regelgevend kader 

voldoende soepel moet zijn om aan de beheerder van de opslaginstallatie toe te laten alle 

opportuniteiten te benutten om de opslaginstallaties ten voordele van de markt aan te 

wenden. 

Bijlage H1 – Formulieren 

Bijlage H2 – Data Platformen 

27. De CREG stelt vast dat de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op 

administratieve verduidelijkingen enerzijds en dat zij anderzijds de naamswijziging van 

NV Fluxys in NV Fluxys Belgium in rekening brengen. De CREG heeft hierbij geen 

opmerkingen. 

III. c) Het voorstel van Opslagprogramma 

28. De wijzigingen die de NV Fluxys Belgium voorstelt met betrekking tot het 

opslagprogramma hebben betrekking op de in paragraaf 16 reeds vermelde integratie van de 

middellangetermijndiensten in de langetermijndiensten en het vastleggen van de 

hoeveelheden per diensttermijn in functie van de marktomstandigheden en van de op dat 

ogenblik reeds toegewezen diensten. De specifieke indeling van het beschikbare volume 

gebeurt op ad hoc basis in overleg met de markt en wordt vastgelegd in de bijzondere 

voorwaarden (Terms and Conditions) die de onderschrijvingsvensters en de veilingvensters 

begeleiden. De aankondiging van een dergelijk venster gebeurt door middel van de 

publicatie door de NV Fluxys Belgium van een toewijzingskalender. De CREG heeft hierbij 

geen verdere opmerkingen. 

III. d) Marktraadpleging 

29. Aansluitend op een informatiesessie op 9 januari 2013 heeft de 

N.V. Fluxys Belgium de betrokken stakeholders via een formele marktbevraging over de 

betreffende wijzigingen uitgenodigd hun opmerkingen hieromtrent mee te delen. Deze 

marktbevraging liep tussen 8 januari 2013 en 18 januari 2013. De CREG stelt vast dat, door 

het organiseren van deze raadpleging de N.V. Fluxys Belgium aan de bepalingen die 

dienaangaande zijn voorzien in de gedragscode voldoet. Volgens de N.V. Fluxys Belgium 
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houdt het voorliggende voorstel rekening met de commentaren die zij van de marktpartijen 

ontvangen heeft. 



 
14/14 

IV. BESLUIT 

30. Met toepassing van artikel 15/14, §2, 6°, van de gaswet en artikelen 169, 170 en 171, 

van de gedragscode,  

Gezien de voorgaande analyse, gelet in het bijzonder op de antecedenten in deel II van deze 

beslissing, het onderzoek van de aanvraag in deel III van deze beslissing, beslist de CREG 

de aanvraag door de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het herziene 

Toegangsreglement voor Opslag, en meer bepaald het hoofddocument en de bijlagen B, C1, 

C2, H1, H2, het herziene Opslagprogramma en het herziene Opslagcontract, en meer 

bepaald het hoofddocument en de bijlage 3 die deel uitmaken van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag ingediend bij de CREG per drager met ontvangstbewijs op 

24 januari 2013, goed te keuren. 

31. De door de CREG onderzochte en door haar goedgekeurde wijzigingen van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag treden overeenkomstig artikel 107 van de 

gedragscode in werking vanaf de datum waarop de NV Fluxys Belgium de goedgekeurde 

belangrijkste voorwaarden voor opslag in een geïntegreerde versie zal publiceren op haar 

website. Zij worden uitvoerbaar tegenover de opslaggebruikers vanaf de datum van hun 

bekendmaking op de website van de NV Fluxys Belgium. De NV Fluxys Belgium deelt de 

datum van de publicatie mede aan de CREG. 

 

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

       

Dominique WOITRIN Christine VANDERVEEREN 

Directeur  

François POSSEMIERS 

Voorzitter van het Directiecomité 

 


