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INLEIDING  

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

onderzoekt hierna, op grond van artikel 15/1, §3, 7°, en artikel 15/14, § 2, tweede lid, 6°, 29° 

en 30°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 

andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet) en artikel 82 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 (hierna: de gedragscode), de aanvraag tot goedkeuring van de door de N.V. Fluxys 

Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, de bijlagen A 

en B van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma.  

Deze aanvraag werd door de N.V. Fluxys Belgium (hierna: Fluxys Belgium) op 

6 maart 2013 bij de CREG per drager met ontvangstbewijs ingediend in de vorm van zes 

onderscheiden documenten, te weten: 

 

- de begeleidende brief bij de aanvraag; 

- de commentaren van Febeg bij de Prisma General Terms and Conditions;  

- het aangepaste Standaard Aardgasvervoerscontract; 

- de aangepaste bijlage A “Vervoersmodel” van het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer; 

- de aangepaste bijlage B “Onderschrijving en Toewijzing van Diensten” van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer; 

- het aangepaste Aardgasvervoersprogramma. 

 

Op 5 april 2013 ontving de CREG een brief van Fluxys Belgium met in bijlage een 

aangepaste versie van bijlage B “Onderschrijving en Toewijzing van Diensten” van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer waarbij op het einde van artikel 4.5 van Appendix 

1 “Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire Capaciteitsplatform PRISMA 

primary” volgende zin wordt toegevoegd: “Enkel na de ontvangst van de Toegangsleutel (Art 

5 para.5) is het boeken van primaire capaciteiten via PRISMA primary mogelijk met behulp 

van de PIN.” 
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Deze beslissing bestaat uit vier delen. Het eerste deel gaat over het wettelijke kader. In het 

tweede deel worden de antecedenten van de onderhavige beslissing uiteengezet. Het derde 

deel bevat de beoordeling van de aanvraag. Het vierde deel bevat het besluit. 

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

vergadering van 11 april 2013. 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Goedkeuringsbevoegdheid CREG 

1. Met toepassing van artikel 15/14, §2, tweede lid, 29°, van de gaswet keurt de 

CREG, op voorstel van de netbeheerder, de methoden goed die gebruikt zijn om de toegang 

tot de grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van de 

procedures voor de toewijzing van capaciteiten en congestiebeheer. Deze methoden zijn 

transparant en niet-discriminerend en worden door de CREG gepubliceerd op haar website. 

Met toepassing van artikel 15/1, §3, 7°, van de gaswet is de beheerder van het 

aardgasvervoersnet gehouden een ontwerp van regels voor het beheer van de congestie op 

te stellen dat hij onder meer aan de CREG betekent. De CREG keurt dit ontwerp goed en 

kan hem op gemotiveerde wijze verzoeken deze regels te wijzigen mits het naleven van de 

regels voor de congestie die bepaald zijn door de buurlanden waarvan de interconnectie 

betrokken is en in overleg met het ACER.  De CREG ziet, met toepassing van artikel 15/14, 

§2, tweede lid, 30°, van de gaswet, toe op het congestiebeheer van het aardgasvervoersnet, 

met inbegrip van de interconnecties, en de invoering van de regels voor het 

congestiebeheer, in overeenstemming met artikel 15/1, §3, 7°, van de gaswet. 

 

De thans voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma betreffen 

methodes voor de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuren, en meer bepaald 

voor de toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit. Aangezien deze regels tevens 

methodes inhouden voor het beheer van congestie op grensoverschrijdende infrastructuur 

gebeurt de evaluatie van de aanvraag door de CREG niet alleen op grond van artikel 15/14, 

§2, tweede lid, 29°, van de gaswet, maar ook op grond van artikel 15/1, §3, 7,° en artikel 

15/14, §2, tweede lid, 30°, van de gaswet. 

2. Aangezien de voorgestelde methoden bovendien geïntegreerd worden in het 

Standaard Aardgasvervoerscontract en het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer 

bedoeld in de artikelen 109 en 111 van de gedragscode, vormt ook artikel 15/14, §2, tweede 

lid, 6°, van de gaswet een rechtsgrond voor deze beslissing1. Met toepassing van voornoemd 

artikel uit de gaswet keurt de CREG immers de belangrijkste voorwaarden voor de toegang 

tot de vervoernetten goed. Sedert de wet van 27 december 2006 houdende diverse 

                                                 

1
 Zie ook de artikelen 29, §1, en 77, §1, van de gedragscode; 
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bepalingen2 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”. De belangrijkste voorwaarden vallen voor de toepassing van 

de gedragscode uiteen in de standaardcontracten en de toegangsreglementen voor 

aardgasvervoer, LNG en opslag (artikel 3 van de gedragscode). 

Met toepassing van artikel 82 van de gedragscode beoordeelt de CREG tenslotte de 

voorgestelde wijzigingen van het aardgasvervoersprogramma. 

3. Het Standaardcontract voor Aardgasvervoer, het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer, het Aardgasvervoersprogramma en de wijzigingen ervan komen tot stand 

na raadpleging van de netgebruikers in het kader van de overlegstructuur bedoeld in artikel 

108 van de gedragscode. 

Verder bepaalt artikel 107 van de gedragscode dat goedgekeurde standaardcontracten, 

toegangsreglementen en dienstenprogramma’s en wijzigingen ervan, samen met de datum 

van inwerkingtreding, onverwijld bekend gemaakt worden op de website van de betrokken 

beheerder. De CREG bepaalt in haar beslissing tot goedkeuring de datum waarop zij in 

werking treden. 

 

2. Voorbehoud 

 

4. De CREG herhaalt haar voorbehoud, gemaakt in eerdere beslissingen, zoals 

Beslissing (B)111103-CDC-11213 dd. 3 november 2011 en Beslissing (B)120510-CDC-1155 

dd. 10 mei 20124,  dat het koninklijk besluit van 23 december 2010 - sinds het einde van de 

omzettingstermijn op 3 maart 2011 - in strijd is gekomen 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: Richtlijn 2009/73/EG), in de mate dat die handeling van de Koning 

methodes voor het vastleggen van voorwaarden voor aansluiting en toegang op nationale 

netten bevat.  

                                                 

2
 B.S., 28 december 2006; 

3
 Beslissing (B)111103-CDC-1121 dd. 3 november 2011 over de door FLUXYS N.V. voorgestelde 

wijzigingen van het standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het 
aardgasvervoersnet (het zgn. "standaard aansluitingscontract"), §§5 en 6; 
4
 Beslissing (B)120510-CDC-1155 dd. 10 mei 2012 over de aanvraag tot goedkeuring van het 

Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het 
Aardgasvervoersprogramma van de N.V. Fluxys, §17; 



 6/23 

Met betrekking tot artikel 15/1, §3, 7°, en artikel 15/14, §2, tweede lid, 30°, van de gaswet 

wenst de CREG op te merken dat deze strijdig zijn met de artikelen 39.4.a) en 41.9 van 

Richtlijn 2009/73/EG in zoverre zij een verplicht en permanent overleg organiseren tussen de 

CREG en de Algemene Directie Energie in het kader van de goedkeuring en de wijziging van 

regels voor congestiebeheer.  

 

De wettelijke basis van de gedragscode en voormelde bepalingen zouden derhalve in het 

gedrang kunnen komen in de mate van de strijdigheid ervan met de bepalingen van Richtlijn 

2009/73/EG. De verdere toepassing ervan door de CREG doet derhalve geen afbreuk aan 

de toekomstige beslissing van een daarvoor bevoegde rechterlijke instantie5.  

 

 

3. Allocatie grensoverschrijdende capaciteit op basis van veilingen 

 

5. De voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma beogen de 

organisatie van veilingen voor grensoverschrijdende capaciteit in afwachting van de 

Europese netwerkcode voor de toewijzing van capaciteiten voor vervoer van aardgas.  

Met toepassing van de artikelen 6 en 8 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) heeft ENTSO-G immers een netwerkcode voor 

de toewijzing van capaciteiten voor vervoer van aardgas (hierna: NC CAM) ontwikkeld op 

basis van de kaderrichtlijn voor capaciteitsallocatie die werd voorgesteld door ACER op 3 

augustus 2011. Op 9 november 2012 heeft ACER de NC CAM overgemaakt aan de 

Europese Commissie onder voorbehoud van een aantal wijzigingen. De Europese 

Commissie heeft in januari 2013 de comitologie-procedure gestart en de verwachting is dat 

deze procedure ertoe zal leiden dat de NC CAM voor eind 2013 bij Verordening wordt 

vastgesteld.  

De thans voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma beogen meer 

in het bijzonder een vrijwillige vroege implementatie van de NC CAM. Van zodra de NC CAM 

die in een verplicht systeem van veilingen voorziet, bindend wordt, zullen de betrokken 

                                                 
5
 De CREG klaagde deze en andere richtlijnstrijdigheden aan in haar beroep tot vernietiging van een 

aantal bepalingen van de wet van 8 januari 2012 voor het Grondwettelijk Hof en in haar klacht wegens 
niet-nakoming bij de Europese Commissie, http://www.creg.be/nl/jurisprud.html; 
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bepalingen voorrang hebben op de eventuele daarmee onverenigbare bepalingen in de 

nationale wetgeving.  

6. De CREG is van oordeel dat de organisatie van veilingen van grensoverschrijdende 

capaciteit aanvaardbaar is als allocatiemethode in afwachting dat de NC CAM bindend 

wordt. 

7. Met toepassing van artikel 13.1, tweede lid, van de Verordening (EG) Nr. 715/20096 

kunnen de lidstaten besluiten dat de tarieven ook kunnen worden vastgesteld aan de hand 

van marktgerichte regelingen, zoals veilingen, mits dergelijke regelingen en de eruit 

voortvloeiende inkomsten door de regulerende instantie worden goedgekeurd.  

Met toepassing van artikel 15/14, §2,  tweede lid, 29°, van de gaswet is de CREG bevoegd 

om de methoden goed te keuren die gebruikt worden om de toegang tot de 

grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van de procedures 

voor de toewijzing van capaciteiten en congestiebeheer.  

Het organiseren van veilingen van grensoverschrijdende capaciteit is ontegensprekelijk een 

methode voor de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur. 

8. Bovendien bepaalt artikel 12.2 van de Verordening (EG) nr. 715/2009 dat de 

transmissiesysteembeheerders het treffen van operationele regelingen bevorderen om een 

optimaal beheer van het netwerk te garanderen en tevens de ontwikkeling van 

energiebeurzen, de gecoördineerde toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit 

bevorderen via non-discriminatoire marktgeoriënteerde oplossingen met voldoende aandacht 

voor de specifieke verdiensten van impliciete veilingen voor kortetermijntoewijzingen en de 

integratie van balanceringsmechanismen.  

De CREG moet toezien op de uitvoering van deze verantwoordelijkheid van de beheerder 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2009, met toepassing van artikel 15/14, §2, 

tweede lid, 24°, van de gaswet.  

9. Tot slot bepaalt artikel 13.1, vierde lid, van de Verordening (EG) nr. 715/2009 dat 

de tarieven voor netgebruikers op niet-discriminerende wijze en voor elk entry- en eindpunt 

van het transmissiesysteem apart worden vastgesteld en de kostenverdelingsmechanismen 

en methoden voor tariefbepaling voor entry- en exitpunten worden goedgekeurd door de 

nationale regulerende instanties. Overeenkomstig artikel 41.6.a) van Richtlijn 2009/73/EG 

                                                 
6
 Overweging (9) van Verordening (EG) nr. 715/2009 stelt dat het gebruik van marktgerichte 

regelingen, zoals veilingen, om tarieven vast te stellen moet stroken met de bepalingen van Richtlijn 
2009/73/EG;  
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dient de CREG minstens bevoegd te zijn om de tariefmethodologie vast te stellen of goed te 

keuren7.  

10. De voorgestelde wijzigingen hebben als uitgangspunt dat grensoverschrijdende 

capaciteit wordt geveild aan het gereguleerde tarief. Dit gereguleerd tarief is de reserveprijs 

die als startprijs voor de veiling dient. Tijdens het veilingproces kan, bovenop deze 

reserveprijs, een premie tot stand komen afhankelijk van de vraag en aanbod van het 

product. De te betalen prijs zal de som zijn van de reserveprijs en de premie. De prijs die 

wordt betaald zal nooit lager zijn dan de door de CREG goedgekeurde tarieven (gebaseerd 

op kosten). 

 
 

                                                 
7
 Beroep tot vernietiging van een aantal bepalingen van de wet van 8 januari 2012 voor het 

Grondwettelijk Hof, §369, http://www.creg.be/nl/jurisprud.html; 
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II. ANTECEDENTEN 

 
11. In haar beslissing (B)120510-CDC-1155 van 10 mei 2012 heeft de CREG het 

Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het 

Aardgasvervoersprogramma van Fluxys Belgium goedgekeurd.  

12. Zoals reeds uiteengezet werd in paragraaf 5 van deze beslissing heeft ENTSO-G, 

met toepassing van de artikelen 6 en 8 van de Verordening (EG) Nr. 715/2009,  een NC 

CAM ontwikkeld op basis van de kaderrichtlijn voor capaciteitsallocatie die werd voorgesteld 

door ACER op 3 augustus 2011. Op 9 november 2012 heeft ACER de NC CAM 

overgemaakt aan de Europese Commissie onder voorbehoud van een aantal wijzigingen. De 

Europese Commissie heeft in januari 2013 de comitologie-procedure gestart en de 

verwachting is dat deze procedure ertoe zal leiden dat de NC CAM voor eind 2013 bij 

Verordening wordt vastgesteld. 

13. De NC CAM voorziet dat de vervoerscapaciteit op de interconnectiepunten tussen 

de Entry-Exit zones binnen de Europese Unie wordt toegewezen door middel van veilingen 

op basis van gestandaardiseerde looptijden (jaar, kwartaal, maand en dag) en een 

gemeenschappelijke veilingkalender. In de mate dat er op deze interconnectiepunten aan 

beide zijden vaste capaciteit ter beschikking is, wordt deze in de vorm van gebundelde 

producten aangeboden. De NC CAM voorziet tevens de oprichting van elektronische 

platformen voor de veiling van capaciteiten onder het gemeenschappelijke beheer van de 

netwerkbeheerders. 

14. Op basis van hun ervaring met dergelijke platformen hebben de respectieve 

beheerders van Capsquare, Link4Hubs en Trac-X eind april 2012 aangekondigd dat ze een 

gemeenschappelijk platform wensten op te richten voor de reservatie van vervoerscapaciteit 

op hun respectieve interconnectiepunten. Dit project dat initieel werd gestart voor Noord-

West Europa (Denemarken, Nederland, Duitsland, Frankrijk en België) werd opengesteld 

voor andere netwerkbeheerders. Intussen zijn zowel de netwerkbeheerder van Oostenrijk als 

Italië toegetreden en hebben de netwerkbeheerders van het Verenigd Koninkrijk, Portugal en 

Spanje en Slovenië hun interesse betoond. 

15. Het gemeenschappelijk platform voor veiling van vervoerscapaciteit op 

interconnectiepunten zal worden beheerd door PRISMA, opgericht op 1 januari 2013, 

waarvan intussen 19 netwerkbeheerders lid zijn. Dit veilingplatform is sinds 1 april 2013 



 10/23 

operationeel en biedt op de interconnectiepunten tussen de Entry-Exit zones van de 

ondersteunende netwerkbeheerders, gefaseerd in de tijd, gebundelde vervoerscapaciteit aan 

conform de NC CAM. Aangezien de NC CAM nog niet werd vastgesteld bij Verordening (zie 

paragraaf 12 hierboven) is dit initiatief een pilootproject. Bedoeling is om, in het vooruitzicht 

van de definitieve implementatie van de NC CAM, ervaring op te bouwen met 

veilingsystemen, het bundelen van vervoerscapaciteit op interconnectiepunten en het 

harmoniseren van gegevensuitwisseling tussen naburige netwerkbeheerders.  

16. Fluxys Belgium is stichtend lid en een actieve partner van PRISMA. In overleg met 

de CREG werd afgesproken dat in een eerste fase vanaf 17 april 2013 Day-ahead 

vervoerscapaciteit via het PRISMA platform zal worden geveild op volgende 

interconnectiepunten: 

- Zelzate 1 en s’Gravenvoeren: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en TTF(GTS) 

- Blaregnies Troll: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en Peg Nord (GRTGaz) 

- Eynatten 1: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en GasPool (Gascade) 

- Eynatten 2: connectie tussen ZTP (Fluxys Belgium) en NCG (OGE, Thyssengas en 

Fluxys TENP)  

17. Om het aanbod van vervoerscapaciteit via PRISMA mogelijk te maken is het 

noodzakelijk om het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma op een aantal plaatsen te wijzigen. 

Fluxys Belgium heeft, na overleg met de CREG, een ontwerp van gewijzigd Standaard 

Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en 

Aardgasvervoersprogramma ter consultatie voorgelegd aan de marktspelers. De consultatie 

werd gestart op 9 januari 2013 en liep af op 8 februari 2013. Er werden geen opmerkingen 

en commentaren van de netgebruikers ontvangen. 

18. Een tweede consultatieronde met betrekking tot de General Terms and Conditions 

voor toegang tot het PRISMA platform werd gestart op 19 februari 2013 en liep af op 27 

februari 2013. Fluxys Belgium heeft een aantal commentaren ontvangen en stelt in haar brief 

van 6 maart 2013 dat de meeste daarvan niet meer van toepassing zijn op de laatste versie 

van de Prisma General Terms and Conditions.  

19. Deze nieuwe versie van de Prisma General Terms and Conditions kwam tot stand 

nadat de CREG aan Fluxys Belgium en PRISMA liet weten dat ze een aantal fundamentele 

problemen had met de initiële versie ervan. Deze problemen hadden voornamelijk betrekking 

op: 
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1. Het gebrek aan duidelijkheid van de procedures voor registratie en goedkeuring van 

de shipper 

2.  Het gebrek aan redelijkheid van de bepalingen met betrekking tot de uitsluiting van 

shippers van het Prisma platform. De CREG suggereerde om ter zake de CASC-

regels als voorbeeld te nemen.  

3. Enkele onduidelijkheden met betrekking tot de clausule i.v.m. de vertrouwelijkheid 

van gegevens 

4. Het gebrek aan wederzijds karakter van de aansprakelijkheidsclausule 

5. De ruime draagwijdte van de force majeure-clausule 

 
Ingevolge de opmerkingen van de CREG, gesteund door een aantal andere regulatoren, 

heeft PRISMA de voornoemde General Terms and Conditions oftewel Algemene 

Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire Capaciteitsplatform gewijzigd en deze 

nieuwe versie op 19 februari 2013 gepubliceerd op haar website (met het oog op toepassing 

ervan vanaf 1 april 2013).  

PRISMA meldde aan de betrokken Europese regulatoren dat zij niet in de mogelijkheid was 

om de opmerking in verband met de aansprakelijkheidsclausule te behandelen omdat 

verdere juridische analyse en overleg met de verzekeraar noodzakelijk was daarvoor.  

 

PRISMA engageerde zich echter om daarop terug te komen en een raadpleging te 

organiseren over de voornoemde Algemene Voorwaarden en de performantie van het 

veilingplatform gedurende het derde trimester van 2013. Deze raadpleging zal aldus 

PRISMA verlopen in nauwe samenwerking met de betrokken regulatoren en 

transmissiesysteembeheerders. 

 

Deze nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden maakt integraal deel uit van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en werd opgenomen in appendix bij Bijlage B, 

getiteld “Onderschrijving en Toewijzing van Diensten”. 

 
20. Fluxys Belgium heeft op 6 maart 2013 de aanvraag tot goedkeuring van de 

wijziging van het Standaard Aardgasvervoerscontract, bijlagen A en B van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma  voorgelegd 

aan de CREG. De ter goedkeuring voorgelegde documenten worden hierna onderzocht. 
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III. ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL  

1. Het Standaard Aardgasvervoerscontract 

 
21. Het door Fluxys Belgium aan de CREG ter goedkeuring voorgelegde Standaard 

Aardgasvervoerscontract omvat het contract met drie bijlagen nl. het bevestigingsformulier 

van de gereserveerde vervoersdiensten (bijlage 1), de algemene voorwaarden (bijlage 2) en 

de definitielijst (bijlage 3). 

22. Aangezien voortaan een aantal vervoersdiensten door de netgebruiker kunnen 

worden gereserveerd via het PRISMA platform en deze diensten worden toegewezen via 

veilingen, zal de netgebruiker de veilingpremie (indien van toepassing) bovenop het 

gereguleerde tarief dienen te betalen. In dat opzicht wordt artikel 5.1 van de algemene 

voorwaarden (bijlage 2) aangepast en worden de woorden “Gereguleerd Tarief” vervangen 

door “vergoeding” in overeenstemming met bijlage A van het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer. Voor dezelfde reden wordt ook waar nodig artikel 16.3 aangepast. De 

CREG wenst op te merken dat in plaats van de term “vergoeding” beter de term “ te betalen 

prijs” wordt gebruikt. 

23. De definitielijst (bijlage 3) van het Standaard Aardgasvervoerscontract wordt als 

volgt gewijzigd: 

- Bevestiging van Diensten: deze definitie wordt aangepast aangezien het vanaf 17 april 

2013 voor de netgebruikers mogelijk wordt om via een elektronisch platform beheerd 

door meerdere beheerders van een vervoersnet (in casu PRISMA) diensten te 

reserveren. 

- Calorische Bovenwaarde: deze definitie wordt toegevoegd. 

- Gasmaand: ter verduidelijking worden de woorden “plaatselijke tijd” vervangen door 

“Belgische tijd”. 

- Gigawattuur: deze definitie wordt toegevoegd. 

- Joule of J: deze definitie wordt toegevoegd. 

- Kelvin of K: deze definitie wordt toegevoegd. 

- Kilowattuur of kWh: deze definitie wordt toegevoegd. 

- m³(N)/h: deze definitie wordt toegevoegd. 

- Maandelijkse Capaciteit Vergoeding: de woorden “Gereguleerde Tarieven” worden 

geschrapt (zie paragraaf 22). 
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- Maandelijkse FIX Factuur: de woorden “Gereguleerde Tarieven” worden geschrapt (zie 

paragraaf 22). 

24. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen. Het schrappen van de 

term “gereguleerde tarieven” of de vervanging ervan door de term “vergoeding” betekent, 

zoals reeds uiteengezet werd in paragraaf 10 van deze beslissing, niet dat de gereguleerde 

tarieven niet meer van toepassing zijn. De overige wijzigingen strekken ertoe 

duidelijkheidshalve een aantal nieuwe definities toe te voegen en het systeem van reservatie 

via elektronisch platform mogelijk te maken. Deze wijzigingen voldoen aan de vereisten 

inzake transparantie en niet-discriminatie. 

 

2. Het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer 

 

2.1. Bijlage A: Vervoersmodel 

 
25. De ter goedkeuring voorgelegde Bijlage A, getiteld “Vervoersmodel”, van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer omvat achtereenvolgens een definitielijst van de 

termen specifiek van toepassing voor deze bijlage, de operationele regels van toepassing 

voor het gebruik van de verschillende vervoersdiensten, de operationele regels betreffende 

het netevenwicht en de regels inzake facturatie. 

26. Artikel 2.1 omvat de overeenkomsten in verband met de benamingen en wordt 

aangevuld met de indexen a voor veilingen en de indexen tsaY, tsaQ, tsaM en tsaD voor 

vervoersdiensten geboekt via het elektronisch veilingplatform met respectieve looptijd van 

een jaar (Y), een kwartaal (Q), een maand (M) en een dag (D).  

27. Artikel 2.2 bevat de definities specifiek van toepassing voor deze bijlage en wordt 

aangevuld met de definities voor “Veiling”, “Gas Kwartaal”, “AP” en “MTSR”. De term “AP” 

verwijst naar de veilingpremie van de verschillende vervoersdiensten aangeboden via het 

elektronisch veilingplatform en de term “MTSR” verwijst naar de geboekte vervoersdiensten 

via het elektronisch veilingplatform. 

28. Artikel 9.2.1.1 beschrijft de Maandelijkse Capaciteitsvergoedingen op de 

Interconnectiepunten. Alle vervoersdiensten worden door de beheerder van het 

aardgasvervoersnet gefactureerd aan het gereguleerde tarief. Voor wat betreft de 

vervoersdiensten geboekt via het elektronisch veilingplatform wordt bovenop het 
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gereguleerde tarief de veilingpremie (indien van toepassing) toegevoegd. Deze veilingpremie 

zal op de factuur op een aparte lijn worden vermeld. 

29. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen die ertoe strekken het 

systeem van reservatie van capaciteit via veilingen mogelijk te maken. Deze aanpassingen 

voldoen aan de vereisten inzake transparantie en niet-discriminatie. 

 

2.2. Bijlage B: Onderschrijving en Toewijzing van Diensten 
 

Bijlage B 

30. De ter goedkeuring voorgelegde Bijlage B, getiteld “Onderschrijving en Toewijzing 

van Diensten”, van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer omvat achtereenvolgens 

een definitielijst van de termen specifiek van toepassing voor deze bijlage, de wijze waarop 

de netgebruikers zich dienen te registreren, de regels van toepassing op de primaire markt 

en de regels van toepassing op de secundaire markt. De Algemene Voorwaarden voor het 

gebruik van het Primaire Capaciteitsplatform PRISMA worden toegevoegd in appendix 1. 

31. Artikel 4 van Bijlage B wordt aangepast om de reservatie van vervoersdiensten via 

PRISMA mogelijk te maken. Vanaf 17 april 2013 wordt in eerste instantie day-ahead 

capaciteit op een aantal interconnectiepunten (zie paragraaf 16) aangeboden via PRISMA. 

Fluxys Belgium blijft uiteraard alle andere vervoersdienten aanbieden op deze 

interconnectiepunten alsook alle vervoersdiensten op de interconnectiepunten die nog niet 

worden opgenomen in het veilingsysteem van PRISMA.  

32. Artikel 4.1 omvat de regels voor de onderschrijving en toewijzing van diensten op 

de interconnectiepunten via Fluxys Belgium. Deze regels zijn ongewijzigd en blijven 

onveranderd van toepassing. De verwijzing in artikel 4.1.1 naar platformen die worden 

ontwikkeld in samenwerking met naburige vervoersnetbeheerders wordt geschrapt omdat dit 

voortaan in artikel 4.2 aan bod komt. 

33. Artikel 4.2 omvat de regels voor de onderschrijving en toewijzing van diensten op 

de interconnectiepunten via platform(en) ontwikkeld in het kader van de samenwerking met 

andere vervoersnetbeheerders (in casu PRISMA). Om vervoersdiensten te onderschrijven 

via PRISMA zal de netgebruiker zich vooraf registreren bij Fluxys Belgium door het 

ondertekenen van het Standaard Aardgasvervoerscontract. Hierdoor accepteert de 

netgebruiker eveneens de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire 
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Capaciteitsplatform PRISMA toegevoegd in appendix 1 bij deze bijlage B. De 

toewijzingsregels zijn deze welke worden beschreven door de huidige (niet-bindende) versie 

van de NC CAM (zie paragraaf 5). 

34. Rekening houdend met wat uiteengezet werd onder deel I.3 van deze beslissing, 

heeft de CREG geen opmerkingen bij deze aanpassingen. 

Appendix 1 bij Bijlage B 

35. De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire Capaciteitsplatform 

PRISMA worden toegevoegd in appendix 1 bij bijlage B van het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer. 

36. Ingevolge de opmerkingen van de CREG, gesteund door een aantal regulatoren, 

werd de initiële versie van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire 

Capaciteitsplatform PRISMA (hierna: de Algemene Voorwaarden) gewijzigd op volgende 

punten. 

37. Voor de betekenis van de begrippen gebruikt in de Algemene Voorwaarden wordt 

voortaan verwezen naar de Verordening (EG) Nr. 715/2009 en de Richtlijn 2009/73. 

Begrippen die daarin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt 

gegeven in het glossarium van definities dat aan de Algemene Voorwaarden wordt 

toegevoegd. Deze aanpassing komt een goed begrip van de Algemene Voorwaarden ten 

goede. 

38. De artikelen 2 tot en met 7 van de Algemene Voorwaarden werden herwerkt 

teneinde meer duidelijkheid te verschaffen over de procedures voor registratie van de 

Shipper en zijn Users op het veilingplatform en voor goedkeuring van de Shipper. De 

registratie van de Shipper en zijn Users gebeurt onder de controle van PRISMA, terwijl de 

goedkeuring van de Shipper  (en het verifiëren van de financiële geloofwaardigheid van de 

Shipper) onder de exclusieve verantwoordelijkheid valt van de betrokken 

transmissiesysteembeheerders. Deze artikelen werden tevens aangepast om te 

verduidelijken dat meerdere Users kunnen registreren per Shipper. 

Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat Shippers die gebruik wensen te maken van het 

veilingplatform om capaciteit op het Belgische net te boeken niet aan bijkomende 

voorwaarden moeten voldoen om als Shipper te worden goedgekeurd door Fluxys Belgium. 

Voor de goedkeuring door Fluxys Belgium blijven de nationale regels gelden, nl. dat de 

Shipper een standaard aardgasvervoerscontract moet hebben ondertekend.  
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39. De artikelen 9 en 24 van de Algemene Voorwaarden werden aangepast teneinde te 

verduidelijken dat PRISMA enerzijds bevoegd is om alle informatie met betrekking tot de 

Shippers en hun Users, die strikt verband houdt met het gebruik van PRISMA primary te 

verzamelen en te verwerken, doch anderzijds verplicht is om die informatie te delen met de 

betrokken transmissiesysteembeheerders. PRISMA dient met andere woorden de in artikel 

24 van de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen inzake vertrouwelijkheid in acht te 

nemen, maar kan de vertrouwelijkheid niet inroepen ten aanzien van de betrokken 

transmissiesysteembeheerders. Dit spreekt voor zich aangezien PRISMA een opdracht 

vervult in opdracht van de betrokken transmissiesysteembeheerders. 

40. De bepalingen van de artikelen 8, 17, 19, 20 en 21 van de Algemene Voorwaarden 

werden grondig herwerkt om te vermijden dat Shippers al te gemakkelijk door PRISMA 

worden uitgesloten van het veilingplatform. 

De CREG uitte immers bezwaren tegen de initieel voorgestelde procedure tot uitsluiting van 

een Shipper, omdat ze veel te ruime rechten bevatte voor PRISMA en zodoende afbreuk 

deed aan de rechten van de bevrachters en strijdig was met artikel 15/7 van de gaswet. De 

bepalingen met betrekking tot de toegang tot het PRISMA veilingplatform betreffen immers 

onrechtstreeks ook de toegang tot capaciteit en dus de toegang tot het net. 

Met toepassing van artikel 15/7 van de gaswet kunnen de vervoersondernemingen de 

toegang tot het vervoernet enkel geldig weigeren in de mate dat het net niet over de nodige 

capaciteit beschikt om het vervoer te verzekeren, de toegang tot het net de goede uitvoering 

van een openbare dienstverplichting door de betrokken vervoeronderneming zou hinderen of 

voor de betrokken vervoeronderneming economische en financiële moeilijkheden meebrengt 

of zou meebrengen wegens “take-or-pay” verbintenissen. De toegang tot het net kan 

bijgevolg enkel en alleen geweigerd worden in deze drie gevallen, limitatief opgesomd in 

artikel 15/7 van de gaswet, en niet wanneer de Shipper niet zou voldoen aan andere 

“voorschriften” of (contractuele) verplichtingen. 

De CREG heeft dan ook steeds gemeend dat hieruit voortvloeit dat de beheerders enkel in 

de gevallen, limitatief opgesomd in artikel 15/7 van  de gaswet zelf (t.t.z. eenzijdig, zonder 

voorafgaande rechterlijke machtiging) kunnen overgaan tot het schorsen of beëindigen van 

de contracten met de netgebruikers aangezien dit de facto neerkomt op een (al dan niet 

tijdelijke) weigering van de toegang tot het vervoersnet door de beheerders. De CREG heeft 

verder ook steeds gemeend dat de beheerders, wanneer zij in een concrete situatie menen 

dat een contract met een netgebruiker om andere redenen beëindigd zou moeten worden, zij 

een voorafgaande rechterlijke machtiging dienen te bekomen. Het komt dan immers aan de 



 17/23 

rechter toe om in concreto en op tegenspraak te beoordelen of de door de beheerder 

opgeworpen redenen voldoende zwaarwichtig zijn om over te gaan tot een ontbinding van 

het contract. 

De regels met betrekking tot de toegang tot een veilingplatform mogen er niet toe leiden dat 

de rechten van de Shippers inzake de toegang tot het net in het gedrang komen. 

De aangepaste versie van de artikelen 8, 17, 19, 20 en 21 van de Algemene Voorwaarden 

maakt een onderscheid tussen gevallen van onmiddellijke schorsing van de Shipper en 

schorsing van de Shipper in andere gevallen. 

Een onmiddellijke schorsing (“deactivation”) van de Shipper is voortaan beperkt tot twee 

gevallen: 1) wanneer de Shipper niet langer is goedgekeurd door de betrokken 

transmissiesysteembeheerders (door schorsing of intrekking van de goedkeuring) en 2) in 

geval van een urgentie, d.i. wanneer de Shipper de werking van PRISMA in het gedrang 

brengt of in geval van elk gedrag dat kan worden beschouwd als een aanslag op het 

veilingplatform. In artikel 15 van de Algemene Voorwaarden wordt dan ook bepaald dat de 

Shippers en de Users zich als professionelen moeten gedragen op het veilingplatform, 

waarbij zij zich onthouden van acties die de werking van het platform kunnen schaden. Deze 

verplichting voor de Shippers dient derhalve te worden samen gelezen met de bepalingen 

inzake onmiddellijke schorsing van de Shipper. 

Naar analogie met wat de CREG heeft gesteld in het kader van de organisatie van veilingen 

van grensoverschrijdende capaciteit in de elektriciteitssector kan de CREG de onmiddellijke 

schorsing van een Shipper op het veilingplatform aanvaarden indien hij niet langer aan de 

initiële voorwaarden om deel te nemen aan de veilingen voldoet (hij verliest zijn goedkeuring 

door de TSO) en indien hij werkelijk een bedreiging vormt voor de goede werking van de 

veilingen, aangezien een dergelijk incident veroorzaakt door een Shipper de toegang tot het 

net van alle andere Shippers in het gedrang zou brengen. 

In de aangepaste versie van de Algemene Voorwaarden wordt verder voorzien dat in alle 

andere gevallen een Shipper slechts kan worden geschorst nadat de Shipper in gebreke 

werd gesteld, de gelegenheid kreeg om het probleem recht te zetten en om zijn verweer 

mondeling uiteen te zetten. Er wordt ook gepreciseerd dat een schorsing een tijdelijke 

maatregel is totdat PRISMA vaststelt dat de Shipper opnieuw de voorwaarden vervult om 

actief te zijn op het veilingplatform. 

PRISMA kan overgaan tot de (definitieve) beëindiging van het contract met de Shipper in 

een aantal bijzondere gevallen, nl. wanneer de Shipper failliet gaat of ophoudt te bestaan, op 
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vraag van een bevoegde overheid, wanneer de Shipper definitief de goedkeuring van de 

betrokken transmissiesysteembeheerder verliest en in geval van een aanhoudende en/of 

opzettelijke schending door de Shipper van het contract met PRISMA. In deze laatste 

gevallen dient hieraan echter opnieuw een ingebrekestelling vooraf te gaan. In geval van een 

opzettelijke schending dient PRISMA de aanwezigheid van opzet in hoofde van de Shipper 

te bewijzen. In geval van een aanhoudende schending dient PRISMA aan te tonen dat de 

Shipper herhaalde malen in gebreke bleef het contract met haar na te komen. Dit laatste 

veronderstelt in de praktijk dat de Shipper reeds herhaalde malen met reden werd geschorst 

door PRISMA. 

Hoewel de CREG van oordeel blijft dat een voorafgaand beroep op een rechter de meeste 

waarborgen inhoudt voor de Shipper en zij het niet wenselijk acht op dit standpunt terug te 

komen in een nationale context, kan zij deze aangepaste regeling in de context van 

grensoverschrijdende samenwerking aanvaarden. De procedure die wordt voorzien is vrij 

analoog aan de regels die van toepassing zijn op het CASC veilingplatform in de 

elektriciteitssector8. De voorziene procedure bevat een belangrijk aantal waarborgen ter 

bescherming van de Shippers, waaronder het recht  om gehoord te worden binnen een 

redelijke termijn, het recht om de situatie recht te zetten binnen een redelijke termijn teneinde 

de schorsing te vermijden, de plicht voor PRISMA om een eventuele schorsing te motiveren 

en de mededeling van beslissingen aan de betrokken nationale regulator. 

41. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden komt echter nog niet tegemoet 

aan een aantal andere opmerkingen van de CREG, zoals de vraag om in artikel 17.4 van de 

Algemene Voorwaarden de gevallen te preciseren waarin PRISMA het recht heeft om de 

werking van het veilingplatform te onderbreken. Indien dit artikel gevallen van onderhoud van 

het informaticasysteem of van force majeure beoogt, kan die bepaling overigens worden 

geschrapt aangezien deze gevallen al elders aan bod komen in de Algemene Voorwaarden. 

Aan de opmerking van de CREG dat de aansprakelijkheidsbepalingen van artikel 22 van de 

Algemene Voorwaarden evenwichtiger zouden zijn indien deze een wederkerig karakter 

hebben, werd evenmin gevolg gegeven tot nog toe. PRISMA liet de regulatoren weten dat 

een aanpassing van dit artikel verdere juridische analyse en overleg met de verzekeraar 

vergt. De bepaling inzake force majeure, bedoeld in artikel 23 van de Algemene 

Voorwaarden, werd wel reeds aangepast om te vermijden dat een situatie te snel als 

                                                 

8http://www.casc.eu/media/pdf/Harmonized%20Auction%20Rules%20Doc/Rules%20for%20Capacity

%20Allocation%20by%20Explicit%20Auctions_V1%200_CWE%20CSE%20and%20Switzerland.pdf 
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overmacht wordt beschouwd. De gemeenrechtelijke voorwaarden voor overmacht moeten 

voldaan zijn. 

Wat betreft artikel 16 van de Algemene Voorwaarden, met betrekking tot de beschikbaarheid 

van het veilingplatform, is de CREG van mening dat het opnieuw ruime rechten bevat voor 

PRISMA. Shippers verliezen het recht om het platform te gebruiken van zodra PRISMA 

oordeelt dat technische maatregelen verantwoord zijn om haar dienstverlening te verbeteren 

of te handhaven. Ook netgebruikers maakten reeds een gelijkaardige opmerking ten aanzien 

van Fluxys Belgium. Het hangt ervan af hoe PRISMA die rechten in de praktijk zal gebruiken. 

De CREG maakt dan ook voorbehoud om op dit artikel terug te komen, i.h.b. indien dit artikel 

aanleiding zou geven tot problemen in de praktijk. 

42. Ook aan een aantal opmerkingen van netgebruikers werd nog geen of onvoldoende 

aandacht geschonken, zoals de opmerkingen/vragen met betrekking tot: 

- fallback mogelijkheden of aansprakelijkheden indien het platform slecht werkt 

waardoor geen capaciteit kan  worden geboekt. 

- de bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht 

- de afwezigheid van een geschillenregeling via arbitrage 

- het tijdstip van activatie van de wijzigingen van de informatie m.b.t. de registratie 

van de Shipper 

- de mogelijkheid voor de TSO om capaciteitsboekingen te verifiëren, die 

plaatsvonden voor de beëindiging van het platform usage contract of de 

stopzetting van Prisma primary 

Fluxys Belgium verklaart echter in haar brief van 6 maart 2013 dat zij de resterende 

commentaren zal behandelen tijdens de consultatie die in de zomer georganiseerd gaat 

worden door PRISMA. 

43. Hoewel de CREG van mening is dat de Algemene Voorwaarden nog vatbaar zijn 

voor verbetering op een aantal punten, kan de CREG gelet op: 

- de substantiële verbetering van de initiële versie van de Algemene Voorwaarden, 

- het feit dat zowel netgebruikers als regulatoren de vrijwillige en proactieve 

implementatie van de NC CAM door de betrokken transmissiesysteembeheerders 

steunen,  

- de hoogdringendheid, aangezien Fluxys Belgium alles in gereedheid heeft 

gebracht om vanaf 17 april 2013 bundled day-ahead producten aan te bieden via 

het PRISMA platform, en 
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- het engagement van PRISMA om een raadpleging te houden tijdens de zomer 

over de Algemene Voorwaarden, alsmede de verklaring van Fluxys Belgium in 

haar brief van 6 maart 2013 om de resterende commentaren van netgebruikers te 

behandelen tijdens deze raadpleging 

de Algemene Voorwaarden in Appendix 1 van Bijlage B van het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer aanvaarden, met dien verstande dat: 

- wanneer de resultaten van de raadpleging door PRISMA van de Shippers (tijdens 

de zomer 2013) bekend zijn, een herevaluatie van deze Algemene Voorwaarden 

dient te gebeuren in samenwerking met de betrokken 

transmissiesysteembeheerders en regulatoren, en deze voorwaarden moeten 

worden herzien om rekening te houden met de opmerkingen van de Shippers en 

de overblijvende opmerkingen van de CREG en de andere betrokken regulatoren. 

De CREG noteert de verklaring van Fluxys Belgium in haar brief van 6 maart 

2013 dat zij de resterende opmerkingen die zij ontving op 27 februari 2013 

ingevolge een eigen consultatie van de markt, in dit kader zal behandelen. 

- indien er zich in de praktijk daadwerkelijke problemen zouden voordoen met de 

toepassing van deze Algemene Voorwaarden, in elk geval een herevaluatie van 

deze Algemene Voorwaarden dient te gebeuren, en deze bepalingen 

desgevallend moeten worden herzien in samenwerking met de betrokken 

transmissiesysteembeheerders en regulatoren. 

 

 

3. Het Aardgasvervoersprogramma 

 

 
44. Het ter goedkeuring voorgelegde Aardgasvervoersprogramma omvat 

achtereenvolgens een samenvattende beschrijving van het aardgasvervoer in België en het 

vervoersmodel, de door de beheerder van het aardgasvervoersnet aangeboden diensten, de 

wijze van onderschrijving en de toewijzingsregels, de operationele regels, het 

balanceringsmodel, de wijze van facturatie en het gevoerde congestiebeleid. 

45. Onder punt 4.1 wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderschrijving en 

toewijzing van diensten rechtstreeks via Fluxys Belgium zoals beschreven onder punt 4.1.1 

en via gezamenlijke boekingsplatformen zoals beschreven onder punt 4.1.2 (zie paragraaf 

10 en 25).  
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46. Onder punt 4.2 wordt kort de werking van de secundaire markt toegelicht en wordt 

aangekondigd dat het capaciteitsplatform capsquare in de toekomst zal worden vervangen 

door het geïntegreerde Europese secundair marktplatform op PRISMA.   

47. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen, die een loutere 

herhaling inhouden van wat reeds aan bod kwam in het kader van de reeds besproken 

wijzigingen van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer (cf. supra). 
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IV. BESLUIT 

48. Met toepassing van artikel 15/1, §3, 7°, en artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, 29° en 

30°, van de gaswet en artikel 82 van de gedragscode en rekening houdend met wat 

voorafgaat, beslist de CREG de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het 

aangepaste Standaardcontract voor Aardgasvervoer, de bijlagen A en B van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma, ingediend bij 

de CREG per drager met ontvangstbewijs op 6 maart 2013 en geamendeerd op 5 april 2013  

goed te keuren. 

 

49. Verwijzend naar wat uiteengezet wordt in paragrafen 35 tot 43 van onderhavige 

beslissing zullen de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Primaire 

Capaciteitsplatform PRISMA, bedoeld in Appendix 1 van Bijlage B van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer, in elk geval moeten worden geherevalueerd en 

herzien moeten worden: 

- wanneer de resultaten van de raadpleging (tijdens de zomer 2013) door PRISMA 

van de Shippers bekend zijn teneinde rekening te houden met de opmerkingen 

van de Shippers en de overblijvende opmerkingen van de CREG en de andere 

betrokken regulatoren. De CREG noteert de verklaring van Fluxys Belgium in 

haar brief van 6 maart 2013 dat zij de resterende opmerkingen die zij ontving op 

27 februari 2013 ingevolge een eigen consultatie van de markt, in dit kader zal 

behandelen. 

- indien er zich in de praktijk daadwerkelijke problemen zouden voordoen met de 

toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 

 

50. De CREG begrijpt dat de documenten bij grensoverschrijdende samenwerking tussen 

transmissiesysteembeheerders in het Engels worden opgesteld en dat Fluxys Belgium, o.m. 

ten behoeve van de goedkeuring door de CREG op nationaal niveau, de documenten naar 

het Nederlands heeft laten vertalen in een kort tijdsbestek. De kwaliteit van de vertaling naar 

het Nederlands van de voornoemde Algemene Voorwaarden voldoet helaas niet. De CREG 

vraagt dat een voor eensluidend verklaarde vertaling van de voornoemde Algemene 

Voorwaarden wordt bezorgd ter gelegenheid van de eerstvolgende aanvraag tot goedkeuring 

van wijzigingen van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer.  
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51. De huidige door de CREG goedgekeurde wijzigingen van het Standaardcontract voor 

Aardgasvervoer, de bijlagen A en B van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het 

Aardgasvervoersprogramma treden overeenkomstig artikel 107 van de gedragscode in 

werking op 14 april 2013.  

 

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