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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

onderzoekt hierna, op grond van de punten 2.2.2.1 en 2.2.2.8 van bijlage I bij 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, het verzoek tot goedkeuring vanwege de NV Fluxys 

Belgium van de  terugkoopprijzen (MBBP) voor respectievelijk geveilde en niet-geveilde 

capaciteit in het kader van de stimuleringsregeling voor overboeking en terugkoop bedoeld in 

punt 2.2.2 van de voornoemde Verordening.  

 

Dit verzoek werd door de NV Fluxys Belgium (hierna: Fluxys Belgium) geformuleerd in haar 

schrijven van 29 augustus 2013. Conform aan haar schrijven van 29 augustus 2013 heeft 

Fluxys Belgium op 25 september 2013 voorgesteld om het niveau van het plafond van de 

voorgestelde terugkoopregeling te vermelden op haar tarieflijst. Gevolg gevend aan het 

schrijven van de CREG van 10 oktober 2013 heeft Fluxys Belgium per brief van 21 oktober 

2013 bijkomende verantwoording verschaft omtrent haar voorstel van terugkoopprijzen. 

 

Dit verzoek tot goedkeuring houdt verband met de vraag van Fluxys Belgium tot goedkeuring 

van wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, E en G van het 

Toegangsreglement voor Aardgasvervoer, ingediend op 30 september 2013. 

 

Naast de inleiding bevat onderhavige beslissing vier delen. Het wettelijke kader wordt 

uiteengezet in het eerste deel. Het tweede deel overloopt de antecedenten. Het derde deel 

bevat de analyse van het voorstel van Fluxys Belgium.  Het vierde deel bevat de eigenlijke 

beslissing. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen op 24 oktober 

2013. 
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I. WETTELIJK KADER 

 

1. Bij Besluit van de Europese Commissie van 24 augustus 20121 werd bijlage I bij 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) 

geamendeerd en werden een aantal procedures voor het beheer van contractuele congestie 

ingevoerd. Deze procedures zijn ingevolge punt 2.2.1.1 van bijlage I bij de Verordening (EG) 

nr. 715/2009 van toepassing op interconnectiepunten tussen aangrenzende entry-exit 

systemen, ongeacht of zij fysiek dan wel virtueel zijn, tussen twee of meer lidstaten of binnen 

dezelfde lidstaat voor zover die punten onderhevig zijn aan boekingsprocedures van 

gebruikers. De bepalingen kunnen ook van toepassing zijn op entrypunten van en exitpunten 

naar derde landen, dit naargelang van de beslissing van de relevante nationale regulerende 

instantie. 

 

2. De goedkeuringsbevoegdheid van de CREG met betrekking tot de  door Fluxys 

Belgium voorgestelde terugkoopprijzen voor respectievelijk geveilde en niet-geveilde 

capaciteit is gebaseerd op de volgende bepalingen. 

 

3. Met toepassing van punt 2.2.2.1 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009 

leggen de transmissiesysteembeheerders een stimuleringsregeling voor overboeking en 

terugkoop ten uitvoer na goedkeuring door de nationale regulerende instantie. Voordat tot 

uitvoering wordt overgegaan zal de relevante nationale regulerende instantie de 

voorgestelde regeling voorleggen aan nationale regulerende instanties van de aangrenzende 

lidstaten en rekening houden met hun opvattingen. Punt 2.2.2.8 van dezelfde bijlage I 

bepaalt verder o.m. dat de transmissiesysteembeheerder geregeld aan de nationale 

regulerende instantie verslag uitbrengt over de werking van de overboekings- en 

terugkoopregeling en, op verzoek van de nationale regulerende instantie, alle relevante 

gegevens verstrekt. Met toepassing van punt 2.2.2.8 van dezelfde bijlage I kan de nationale 

regulerende instantie de transmissiesysteembeheerder bovendien verzoeken om de 

overboekings- en terugkoopregeling te herzien. 

 

                                                 
1
 Besluit van de Commissie van 24 augustus 2012 houdende wijziging van bijlage I bij Verordening 

(EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten, PB L 231 van 28 augustus 2012, blz. 16-20. 
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II. ANTECEDENTEN 

 

4. Fluxys Belgium heeft op 29 augustus 2013 een aanvraag tot goedkeuring van de 

door haar voorgestelde wijzigingen van de bijlagen A, B, E en G van het Toegangsreglement 

voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma voorgelegd aan de CREG. Op 30 

september 2013 heeft Fluxys Belgium een nieuw voorstel van wijzigingen van het 

Aardgasvervoersprogramma en van bijlagen A, B, E en G van het Toegangsreglement voor 

Aardgasvervoer ter goedkeuring ingediend bij de CREG. In deze laatste documenten werden 

een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd om het voorstel van 29 augustus 2013 te 

verduidelijken. Dit voorstel tot wijziging van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en 

van het Aardgasvervoersprogramma heeft onder meer als doel de bijkomende modaliteiten 

te bepalen teneinde drie procedures voor het beheer van contractuele congestie bepaald in 

bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009 te implementeren.  

 

5. In het begeleidend schrijven van 29 augustus 2013 heeft Fluxys Belgium eveneens 

concrete terugkoopprijzen respectievelijk voor geveilde en niet-geveilde capaciteit in het 

kader van de stimuleringsregeling voor overboeking en terugkoop bedoeld in punt 2.2.2 van 

bijlage I bij de  Verordening (EG) nr. 715/2009 voorgesteld en de CREG gevraagd om deze 

goed te keuren. 

 

6. Conform aan haar schrijven van 29 augustus 2013 heeft Fluxys Belgium op 25 

september 2013 voorgesteld om het niveau van het plafond van de voorgestelde 

terugkoopregeling te vermelden op haar tarieflijst. 

 

7. De CREG heeft op 10 juni 2013 het verschil in implementatie met de Duitse 

nationale energieregulator BNetzA besproken. Hierbij is vastgesteld dat enkel het 

teruggeven van gecontracteerde capaciteit (punt 2.2.4 van bijlage I bij de Verordening (EG) 

nr. 715/2009) en het mechanisme voor lange termijn-“use-it-or-lose-it” (punt 2.2.5 van bijlage 

I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009) gemeenschappelijke raakpunten heeft. In Duitsland 

zal namelijk capaciteitstoename door overboekings- en terugkoopregeling overeenkomstig 

punt 2.2.2 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009 niet worden toegepast, 

Momenteel wordt daar enkel ingezet op de toepassing van de korte termijn-“use-it-or-lose-it” 

of punt 2.2.3 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009. Een uitzonderlijke situatie 

die naar de toekomst verdere opvolging noodzaakt.  
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8. Op 14 juni 2013 heeft de CREG samen met Fluxys Belgium na een ontmoeting met 

de Franse nationale energieregulator CRE en transmissiebeheerder GRTGaz, haar initiële 

ideeën beter kunnen uitwerken, zodanig dat de implementatie van de Europese richtsnoeren 

maximaal op elkaar afgestemd zijn. Een analoge controle werd door de CREG uitgevoerd op 

4 september 2013 met de Nederlandse nationale energieregulator ACM voor de 

interconnectiepunten tussen Fluxys Belgium en GTS in Nederland.  

 

9. Een specifieke situatie betreft het interconnectiepunt van Fluxys Belgium in 

Zeebrugge met de Interconnector (UK) Limited. Interconnector (UK) Limited beheert de 

interconnector tussen het Engelse Bacton en het Belgische Zeebrugge en werd dit jaar 

zowel door de Engelse nationale energieregulator Ofgem en de CREG, elk afzonderlijk maar 

wel in volle samenwerking, als transmissiesysteembeheerder gecertificeerd. Sinds de 

inwerkingtreding van het derde Europese energiepakket, wordt deze grensoverschrijdende 

installatie namelijk door de beide nationale energieregulatoren gecontroleerd en gereguleerd, 

wat intense samenwerking en continue opvolging vereist. Zo ook met de implementatie van 

bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009. De CREG waakt hierbij over de maximale 

afstemming met de geplogenheden die gelden voor Fluxys Belgium. 

 

10. Fluxys Belgium heeft op 21 mei en op 2 juli 2013 de markt geconsulteerd over het 

gebruik van een maximale terugkoopprijs, zonder deze te specifiëren. Van de meer dan 40 

geconsulteerde partijen zijn er 4 die schriftelijk gereageerd hebben op deze maximale 

terugkoopprijs. De reacties suggereerden onder meer dat deze maximale terugkoopprijs vóór 

de inwerkingtreding van een terugkoopprocedure bekend diende te zijn en dat deze 

maximale terugkoopprijs in verhouding tot de marginale kost voor de netgebruiker zou 

moeten staan. Deze beslissing van de CREG houdt in grote mate rekening met de 

suggesties van de geconsulteerde marktspelers. 

 

11. Overeenkomstig overweging nr. 7 in de aanhef van het Besluit van de Europese 

Commissie van 24 augustus 20122, heeft de CREG meegeholpen aan de publicatie van de 

“issue paper on the need for coordinated decisions at EU level for the implementation of the 

Congestion Management Procedures Guidelines” op de website van ACER3. In de marge 

                                                 
2
 Besluit van de Commissie van 24 augustus 2012 houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 

715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten, PB L 231 van 28 augustus 2012, blz. 16-20. 
3
 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_CMP_Guidance%20issue
%20paper%20on%20CMP%20implementation_20130808.pdf.  

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_CMP_Guidance%20issue%20paper%20on%20CMP%20implementation_20130808.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_CMP_Guidance%20issue%20paper%20on%20CMP%20implementation_20130808.pdf
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van de 2de EU Stakeholders Group Meeting4, die zich voornamelijk toelegt op de 

implementatie van de Europese netwerkcode CAM5, werd ook de status besproken van de 

implementatie van de congestiebeheerprincipes overeenkomstig bijlage I bij de Verordening 

(EG) nr. 715/2009. ACER, in aanwezigheid van de EC, wil op deze wijze erover waken dat in 

het geheel van de Unie de efficiëntste procedures voor congestiebeheer ten uitvoer worden 

gelegd op de daarvoor in aanmerking komende entry- en exitpunten.  

 

12. Uit een presentatie op het Madrid Forum van 16 oktober 2013 van de Europese 

Commissie […”Buy-back caps (other than hub spread)] or pro rata are problematic as they 

negate firmness concept”…) en uit eerder overleg met de Europese Commissie blijkt dat in 

het kader van de implementatie van capaciteitstoename door overboekings- en 

terugkoopregeling overeenkomstig punt 2.2.2 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 

715/2009, dient vermeden te worden dat de invoering van een cap een vast product zou 

transformeren in een effectief onderbreekbaar product, wat tegenstrijd met de Europese 

regels terzake zou inhouden. De Europese Commissie stelt zich hierbij de vraag of een cap, 

die niet op één of andere manier gebonden is aan de spread tussen twee marktplaatsen, een 

op zijn minst financieel vast product niet zou converteren in een effectief onderbreekbaar 

product.  

 

  

                                                 
4
 

http://www.acer.europa.eu/Gas/Regional_%20Intiatives/CAM_roadmap/2nd_EU_Stakeholders_Group_meeting/d
efault.aspx  
5
 Verordening (EU) Nr. 984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een 

netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot 
aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad  

http://www.acer.europa.eu/Gas/Regional_%20Intiatives/CAM_roadmap/2nd_EU_Stakeholders_Group_meeting/default.aspx
http://www.acer.europa.eu/Gas/Regional_%20Intiatives/CAM_roadmap/2nd_EU_Stakeholders_Group_meeting/default.aspx
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III. ANALYSE VAN HET VERZOEK TOT 

GOEDKEURING 

 

13. Fluxys Belgium stelt in haar brief van 29 augustus 2013 en wijziging van haar 

tariefblad van 25 september 2013 voor de maximale terugkoopprijzen als volgt te bepalen :  

 

- voor vervoersdiensten die als gebundelde producten via een dagveiling worden 

aangeboden : 125 % van de te betalen prijs van het gebundelde product van de 

dagveiling voor de gasdag voor dewelke vervoersdiensten teruggekocht moeten 

worden ; 

 

- voor vervoersdiensten die niet als gebundelde producten via dagveilingen 

worden aangeboden : 300% van het gereguleerde tarief voor dagcapaciteit van 

Fluxys Belgium “. 

 

14. De CREG is van mening  dat de bepaling in punt 2.2.2.6. van Bijlage I bij de 

Verordening (EG) nr. 715/2009, die luidt als volgt “Wanneer dat noodzakelijk is om de 

systeemintegriteit in stand te houden, passen de transmissiesysteembeheerders een 

marktgebaseerde terugkoopprocedure toe waarbij de netgebruikers capaciteit kunnen 

aanbieden”, veronderstelt dat er zich situaties kunnen voordoen waarbij deze vaste 

additionele capaciteit moet worden teruggekocht.  

 

15. De vaste additionele capaciteit is dus in wezen niet noodzakelijk 100% effectief 

vast,  hoogstens “financieel vast “. Uit overleg is gebleken dat dit ook het uitgangspunt van 

de Europese Commissie is (zie paragraaf 12 van deze beslissing)..  

 

16. Wat “financieel vast” betekent, wordt nergens bepaald maar kan betekenen dat de 

bevrachter bij terugkoop een vergoeding krijgt gaande van het bedrag waarvoor hij de 

additionele capaciteit heeft verkregen tot bijvoorbeeld het bedrag van de gekochte 

additionele capaciteit vermeerderd met wat hij zou kunnen verdienen met deze capaciteit.  
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Over het principe van een maximale terugkoopprijs 

 

17. De CREG verkiest in eerste instantie dat niet met een maximumprijs wordt gewerkt. 

Indien Fluxys Belgium capaciteit terugkoopt dient ze daarvoor de marktprijs te betalen en is 

er bijgevolg geen noodzaak tot fysische onderbreking van vaste vervoerscapaciteit. 

Zodoende is de terugkoopprocedure volledig marktgebaseerd als bedoeld in punt 2.2.2.6 van 

Bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009. Additionele capaciteit kan dan zonder meer 

op vaste basis worden aangeboden overeenkomstig punt 2.2.2.1 van bijlage 1 bij de 

Verordening (EG) nr. 715/2009.  

 

18. Anderzijds begrijpt de CREG dat het plaatsen van een maximale terugkoopprijs 

marktwerkingsbevorderend zou kunnen zijn omdat netbeheerders in hogere mate bereid 

zouden zijn om additionele capaciteit aan te bieden. De netbeheeders hebben inderdaad 

minder risico indien de prijs op terugkoop op een redelijke wijze beperkt is.   

 

19.  De CREG is van mening dat het voorstel van Fluxys Belgium om een limiet op de 

terugkoopprijs van additionele capaciteit te plaatsen kan aanvaard worden uit voorzichtigheid 

en dit gedurende een proefperiode. Er bestaat immers nog geen historiek en dus geen 

ervaring over het aanbieden van additionele vaste capaciteit en de eventuele terugkoop 

ervan. De terugkoopprijs onbegrensd laten zou de netbeheerder, in deze eerste fase, 

kunnen blootstellen aan tot buitensporige uitgaven wat evenmin de bedoeling is van de 

Europese wetgever gelet op punt 2.2.2.5 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009 

(“niet leidt tot een buitensporige terugkoopverplichting”).   

 

20. De CREG stelt bovendien vast dat de EC niet gekant is tegen elke vorm van cap 

(zie paragraaf 12 van deze beslissing).  

 

De CREG besluit dus dat het gebruik van een maximale terugkoopprijs in een 

terugkoopprocedure kan aanvaard worden gedurende een proefperiode.  

 

 

Over de hoogte van de maximale terugkoopprijs 

 

21. De CREG stelt vast dat Fluxys Belgium twee verschillende maximale 

terugkoopprijzen voorstelt al naargelang de additionele capaciteit in een veiling verkocht 

werd of niet. 
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De goede werking van een mechanisme van capaciteitstoename door overboekings- en 

terugkoopregeling en het stellen van een maximum terugkoopprijs zijn met elkaar sterk 

verbonden. Inderdaad, indien de maximale terugkoopprijs te laag is dan zullen de 

bevrachters niet gestimuleerd zijn hun capaciteit terug aan te bieden en kan de netbeheerder 

zijn systeemintegriteit niet vrijwaren.  

 

Indien echter de maximale terugkoopprijs te hoog of ongelimiteerd is dan zouden de 

bevrachters deze situatie in hun voordeel kunnen gebruiken en zou dus de netbeheerder 

minder geneigd zijn om additionele capaciteit aan te bieden. 

 

22. Om die reden en om te vermijden dat vaste capaciteit dreigt te degraderen tot 

onderbreekbare capaciteit is de CREG, indien met een maximumprijs wordt gewerkt, geen 

voorstander van een maximumprijs berekend op basis van een referentie naar de prijs van 

de  vervoerscapaciteit. Zij geeft daarentegen de voorkeur aan een maximumprijs bepaald 

aan de hand van de spread van de aardgasprijzen tussen de marktplaatsen met elkaar 

verbonden via het (de) desbetreffende interconnectiepunt(en). Het bepalen van een 

maximumprijs aan de hand van deze spread brengt met zich mee dat vaste capaciteit, 

hoewel fysisch niet vast, toch maximaal financieel vast blijft, wat tevens de voorkeur geniet 

van de Europese Commissie (zie paragraaf 12 van deze beslissing).  

 

 

Geveilde capaciteit 

 

23. Indien de additionele capaciteit in een veiling verkocht werd, bestaat er een 

veilingprijs. Fluxys Belgium stelt voor om de veilingprijs van de dag voordien als referentie te 

gebruiken voor het bepalen van de maximale terugkoopprijs. Deze veilingprijs bestaat uit de 

som van de reserveprijzen (het gereguleerd tarief voor de capaciteit) langs beide zijden van 

de netwerkbeheerders plus de veilingpremie. Bovenop deze som van prijzen biedt Fluxys 

Belgium een supplementaire premie van 25%.  

 

24. Fluxys Belgium stelt dat de veilingprijs aan het product een marktwaarde geeft die 

de schaarste en de winstmogelijkheden (spread op de hubs) weerspiegelt. Volgens Fluxys 

Belgium is deze veilingprijs, vermeerderd met 25 %, een goede proxy om de maximale 

terugkoopprijs van de volgende dag te bepalen en is het tevens een pragmatische oplossing. 

Volgens Fluxys Belgium is het niet praktisch om de spread op de hubs eenduidig te bepalen.  
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25. Fluxys Belgium zal de terugkoopbiedingen in volgorde van waarde van laag naar 

hoog rangschikken en terugkopen vanaf de laagste biedingen totdat zij voldoende capaciteit 

heeft teruggekocht om de systeemintegriteit te vrijwaren. Het is dus cruciaal dat de 

bevrachters deze maximale terugkoopprijs en de terugkoopprocedure kennen om valabele 

biedingen te kunnen doen.  

 

26. De CREG neemt aan dat het voorstel van maximale terugkooprijs van Fluxys 

Belgium een zekere relatie vertoont met de spread op de hubs. Bovendien biedt Fluxys 

Belgium een premie van 25 % bovenop deze prijs. Het is waarschijnlijk dat deze maximale 

terugkoopprijs boven de som van de capaciteitsprijs en de spread op de hub zal liggen. 

 

27. De CREG aanvaardt daarom de methode van bepaling van de maximale 

terugkoopprijs voorgesteld door Fluxys Belgium, maar zal de volwaardigheid van deze proxy  

gedurende zes maanden monitoren. De CREG zal nagaan of de veilingprijzen van de dag 

voordien vermeerderd met 25% daadwerkelijk gelinkt zijn aan de capaciteitsprijzen en de 

spreads op de hubs en de voorgestelde maximale terugkoopprijs als waardige proxy kan 

fungeren. De CREG vraagt daarom, met toepassing van punt 2.2.2.8 van bijlage I bij de 

Verordening (EG) nr. 715/2009 om na een periode van zes maanden na datum van deze 

beslissing verslag uit te brengen over de terugkoopregeling. Indien zij niet in de praktijk werd 

toegepast dan vraagt de CREG toch de historiek van de spreads op de hub(s) en de 

veilingenprijzen van de gebundelde producten om de proxy te kunnen beoordelen. 

 

Indien zou blijken dat deze proxy geen goede vervanger is van de spreads op de hub of het 

toepassen van een maximale terugkoopprijs niet gerechtvaardigd blijkt in het bijzonder 

rekening houdend met toekomstige grensoverschrijdende samenwerking, zal de CREG met 

toepassing van punt 2.2.2.8 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009 aan Fluxys 

Belgium vragen om de terugkoopregeling te herzien. 

 

 

Niet geveilde capaciteit 

 

28. Aangezien voor niet geveilde capaciteit geen veilingprijs gekend is stelt Fluxys 

Belgium voor om een maximale terugkoopprijs in te voeren die 300% bedraagt van het 

gereguleerd tarief. 
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29. De CREG aanvaardt het voorstel van Fluxys Belgium maar zal gedurende zes 

maanden deze maximale terugkoopprijs voor niet geveilde capaciteiten monitoren en nagaan 

of hij boven de spread inclusief capaciteitprijs ligt. 

 

Indien zou blijken dat deze maximale terugkoopprijs niet hoger is dan de capaciteitsprijs 

vermeerderd met de spreads op de hub of het toepassen van een maximale terugkoopprijs 

niet gerechtvaardigd blijkt in het bijzonder rekening houdend met toekomstige 

grensoverschrijdende samenwerking, kan de CREG  met toepassing van punt 2.2.2.8 van 

bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009 aan Fluxys Belgium vragen om de 

terugkoopregeling te herzien. 
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IV. BESLUIT 

 

Met toepassing van de punten 2.2.2.1 en 2.2.2.8 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 

715/2009, en rekening houdend met wat voorafgaat, beslist de CREG de door Fluxys 

Belgium voorgestelde terugkoopprijzen (MBBP) voor de terugkoop van respectievelijk 

geveilde en niet-geveilde capaciteit in het kader van de overboekings- en terugkoopregeling 

bedoeld in punt 2.2.2 van Bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 715/2009, voorgelegd bij de 

CREG per drager met ontvangstbewijs op 29 augustus 2013, goed te keuren.  

 

De CREG vraagt, met toepassing van punt 2.2.2.8 van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 

715/2009, dat Fluxys Belgium na een periode van zes maanden na datum van deze 

beslissing aan de CREG verslag uitbrengt over de terugkoopregeling, waarna zij 

desgevallend Fluxys Belgium kan verzoeken de goedgekeurde regeling te herzien. 

 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat onderhavige beslissing verband houdt met de vraag tot 

goedkeuring van Fluxys Belgium van wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en 

van de bijlagen A, B, E en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer, ingediend op 

30 september 2013, en die de CREG bij wege van afzonderlijke beslissing (B)131024-CDC-

1281 van dezelfde datum goedkeurt. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Jacquet Marie-Pierre Fauconnier 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 


