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INLEIDING 

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

onderzoekt hierna, op basis 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 

(hierna: “de gaswet”), de voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaardcontract 

voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het standaard 

aansluitingscontract genoemd), ingediend bij de CREG door de N.V. FLUXYS BELGIUM 

(hierna: “Fluxys Belgium”) op 10 januari 2013. 

Artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet bepaalt dat de CREG de belangrijkste 

voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten goedkeurt en de toepassing ervan door 

de vervoerondernemingen in hun respectieve netten controleert. 

Fluxys Belgium meldt in haar schrijven van 10 januari 2013 dat de in bijlage 1 van het 

standaard aansluitingscontract aangebrachte wijzigingen in essentie een update betreffen 

van de uitrustingen bedoeld voor telemeting (de invoering van ultrasone apparaten) en een 

serie andere minieme wijzigingen die daarmee verband houden. 

 

Deze beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel bevat het wettelijk kader voor 

deze beslissing. In het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing samengevat. 

Het derde deel bevat het commentaar van de CREG bij de door Fluxys Belgium 

voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract. Het vierde 

deel bevat de eigenlijke beslissing. 

Een kopie van de bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract waarin de door Fluxys 

Belgium voorgestelde wijzigingen zijn vervat (m.n. de Nederlandstalige versie waarop deze 

beslissing betrekking heeft), wordt als bijlage aan deze beslissing toegevoegd. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 14 maart 2013. 
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I  - WETTELIJK KADER 

1. Met toepassing van artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet keurt de CREG 

de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten goed en controleert de 

toepassing ervan door de vervoerondernemingen in hun respectieve netten. 

 

Sedert de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S., 28 december 

2006) wordt de term “belangrijkste voorwaarden” in artikel 1, 51°, van de gaswet 

gedefinieerd als “het standaardcontract voor de toegang tot het vervoersnet en de daarmee 

verbonden operationele regels”. 

 

Artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet, dat de rechtsgrond vormde voor de eerdere 

beslissingen van de CREG houdende goed- of afkeuring van het standaard 

aansluitingscontract, is in overeenstemming met artikel 41(6) van 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 derde gasrichtlijn”). Conform artikel 41(6) van de derde gasrichtlijn is het vaststellen of 

goedkeuren van de methoden voor het berekenen of het tot stand komen van de 

voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot nationale netten, de verstrekking van 

balanceringsdiensten en de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de 

procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer, een minimale en 

exclusieve bevoegdheid van de regulator. 

 

Uit zowel de derde gasrichtlijn (art. 13(3) en 41(6) a)), als 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 (art. 1, 14, 23, 26, en titel 3 van de bijlage), het koninklijk besluit van 23 december 

20101 (art. 3), en de plicht tot richtlijnconforme interpretatie, blijkt dat onder de goedkeuring 

van de toegangsvoorwaarden waarvan sprake in artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de 

gaswet, ook de aansluitingsvoorwaarden worden begrepen. 

 

2. Met toepassing van artikel 96, §3, van het koninklijk besluit van 23 december 2010 

betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de 

                                                 
1
 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 
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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: de 

gedragscode of het koninklijk besluit van 23 december 2010) bevatten de bijlagen van het 

standaard aansluitingscontract in elk geval de technische voorschriften waaraan het 

aardgasontvangststation moet voldoen met inbegrip van de principes voor het meten van de 

geleverde hoeveelheden, de manier van uitwisseling van de meetgegevens en een 

gedetailleerd inplantingsplan waarop onder meer het aansluitingspunt en de locatie en het 

tracé van de vervoerinstallaties op de site waar de afname door de eindafnemer plaatsvindt, 

worden aangeduid. 

 

De CREG herhaalt haar opmerking, gemaakt in haar eerdere beslissing (B)111103-CDC-

1121 m.b.t. het standaard aansluitingscontract dd. 3 november 2011 (§§5 en 6) en die hier 

als integraal hernomen moet worden beschouwd, dat het koninklijk besluit van 23 december 

2010 - sinds het einde van de omzettingstermijn op 3 maart 2011 - in strijd is gekomen met 

het reeds hoger vermelde artikel 41(6) van de derde gasrichtlijn, in de mate dat die handeling 

van de Koning methodes voor het vastleggen van voorwaarden voor aansluiting en toegang 

op nationale netten bevat.  

 

De wettelijke basis van de gedragscode zou derhalve in het gedrang kunnen komen door de 

strijdigheid ervan met de bepalingen van de derde gasrichtlijn. De verdere toepassing door 

de CREG van de methoden vervat in de gedragscode doet derhalve geen afbreuk aan de 

toekomstige beslissing van een daarvoor bevoegde rechterlijke instantie.  
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II  - ANTECEDENTEN 

3. In haar beslissing (B)100121-CDC-939 van 21 januari 2010 keurde de CREG het 

standaard aansluitingscontract van Fluxys Belgium, met bijlagen 1 tot en met 10, ingediend 

ter goedkeuring in het Frans op 8 januari 2010, goed. In deze beslissing gaf de CREG een 

aantal gevallen aan waarin het standaard aansluitingscontract in elk geval moet worden 

aangepast of minstens moet worden geherevalueerd. 

 

4.  Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 15 januari 2011 van het koninklijk besluit 

van 23 december 2010, heeft de CREG per brief van 17 februari 2011 aan Fluxys Belgium 

gevraagd om het nodige te doen opdat het standaard aansluitingscontract zo snel mogelijk 

zou worden aangepast om het in overeenstemming te brengen met koninklijk besluit van 23 

december 2010. 

 

Na overleg met de CREG en een consultatie van de marktpartijen overeenkomstig artikel 

108 van de gedragscode legde Fluxys Belgium op 6 oktober 2011 haar voorstel tot wijziging 

van standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet ter 

goedkeuring voor aan de CREG.  

In haar beslissing (B)111103-CDC-1121 van 3 november 2011 keurde de CREG de 

voorgestelde wijzigingen het standaard aansluitingscontract van Fluxys Belgium, ingediend 

ter goedkeuring in het Frans op 6 oktober 2011, goed. 

5. Op 13 juli 2012 lanceerde Fluxys Belgium een marktbevraging over de wijzigingen 

van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract. De wijzigingen betreffen in de eerste 

plaats aanpassingen ten einde het mogelijk te maken volumemetingen uit te voeren met 

behulp van ultrasoonmeters. In overeenstemming met artikel 108 van de gedragscode 

werden de marktpartijen geconsulteerd over de door Fluxys Belgium voorgestelde 

wijzigingen. De marktbevraging ging van start op 13 juli 2012 en eindigde op 31 augustus 

2012. Er werden geen commentaren en/of opmerkingen door Fluxys Belgium ontvangen. 

Op 10 januari 2013 legde Fluxys Belgium de thans voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 

van het standaard aansluitingscontract ter goedkeuring voor aan de CREG. 
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III - VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN BIJLAGE 1 

VAN HET STANDAARD AANSLUITINGSCONTRACT   

6. In overeenstemming met artikel 96, §3, van de gedragscode bevat de bijlagen van 

het standaard aansluitingscontract de technische voorschriften waaraan het 

aardgasontvangststation moet voldoen met inbegrip van de principes voor het meten van de 

geleverde hoeveelheden, de manier van uitwisseling van de meetgegevens en een 

gedetailleerd inplantingsplan waarop onder meer het aansluitingspunt en de locatie en het 

tracé van de vervoerinstallatie op de site waar de afname door de eindafnemer plaatsvindt, 

worden aangeduid. 

 

7. Bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract omschrijft onder punt 3.4.3 de 

onderdelen voor de volumemeting. De door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen aan de 

bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract beogen in eerste instantie het mogelijk 

maken van de volumemeting door middel van ultrasoonmeting. Daartoe werd onder punt 

3.4.3. een nieuw punt 3.4.3.4 toegevoegd met de hoofding Ultrasoonmeter. De CREG stelt 

vast dat de door Fluxys Belgium voorgestelde aanpassingen nieuwe meettechnieken 

mogelijk maken. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen. 

 

 
8. Bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract werd verder op volgende punten 

gewijzigd: 

 
- punt 1  

- punt 2.1.1, 2.1.3, 2.2 en 2.3 

- punt 3.2, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2 

- punt 3.5.3.1, 3.5.3.2, 3.5.6.1, 3.5.3.2, 3.5.6.3, 3.5.6.5.1.2, 3.5.7.1 en 3.5.7.3 

- punt 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8 en 3.6.9 

- punt 3.7 

- punt 4.2, 4.3 en 4.5 

 

Deze wijzigingen verbeteren de leesbaarheid van de tekst. De CREG heeft geen 

opmerkingen bij deze aanpassingen. 

 

 
9. Punt 3.2.1 van de bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract werd aangepast 

rekening houdend met de noodzaak te kunnen beschikken over nauwkeurige en 
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betrouwbare telegemeten data in het kader van het operationeel beheer van het vervoersnet, 

het behoud van het netevenwicht en de introductie van een marktgestuurd 

balanceringsmodel dat deel uitmaakt van het Entry/Exit vervoersmodel dat werd opgestart op 

1 oktober 2012. In deze context werd tevens punt 3.8, 4.4 en 5 aangepast. De CREG heeft 

geen opmerkingen bij deze aanpassingen. 

 

10. Punt 3.5.3.3 van de bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract werd aangepast 

met als doel de veiligheid van de installaties binnen het aardgasontvangststation te 

verbeteren. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen. 

 
11. Punt 3.5.6.1, 3.5.6.4 en 3.5.6.5 van de bijlage 1 van het standaard 

aansluitingscontract werden gewijzigd rekening houdend met de mogelijkheid om de 

volumemeting uit te voeren door middel van ultrasoonmeting. De CREG heeft geen 

opmerkingen bij deze aanpassingen. 
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IV  - BESLUIT 

 
12. Gelet op wat voorafgaat beslist de CREG, met toepassing van artikel 15/14, §2, 

tweede lid, 6°, van de gaswet, de bijgevoegde door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen 

van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract, die ter goedkeuring aan de CREG 

werden voorgelegd in het Nederlands per brief van 10 januari 2013, goed te keuren. 

 

De huidige door de CREG goedgekeurde wijzigingen van bijlage 1 van het standaard 

aansluitingscontract treden overeenkomstig artikel 107 van de gedragscode in werking op de 

datum van bekendmaking ervan door Fluxys Belgium op haar website met vermelding van 

de datum van goedkeuring door de CREG en van hun inwerkingtreding.  

 

 

 

 

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

       

  
Dominique WOITRIN      François POSSEMIERS 
Directeur       Voorzitter van het Directiecomité 


