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Addendum aan de Beslissing (B)1457-CDC-150917 over 

de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring 

van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, 

Toegangsreglement voor aardgasvervoer en 

Aardgasvervoersprogramma 

Tekst met geïntegreerd erratum zoals goedgekeurd door het directiecomité van 
de CREG tijdens zijn vergadering van 26 april 2018 

genomen met toepassing 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 producten en andere door middel van leidingen en 

de artikelen 82, §1, en op grond van artikel 107 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 
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BESPREKING  

1. Het Directiecomité van de CREG heeft op 17 september 2015 de beslissing (B)1457-CDC-150917 
over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard 
Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma 
goedgekeurd. 

In paragraaf 27 van voornoemde beslissing staat vermeld: 

“27. De CREG laat dienaangaande opmerken dat Fluxys Belgium per brief van 14 augustus 
2015, ingediend bij de CREG per drager op 18 augustus 2015, goedkeuring vraagt aan de 
CREG omtrent de artikelen 16.2.3, 16.2.4 en 20.3 van de algemene voorwaarden van het 
Standaard Aardgasvervoerscontract, artikelen die door de CREG niet werden 
goedgekeurd in de beslissing (B)150520-CDC-1420 van 20 mei 2015. 

Met andere woorden, de CREG zal in een aparte beslissing zich over deze aanvraag 
uitspreken. De goedkeuring door de CREG aangaande de artikelen 16.2.3, 16.2.4 en 20.3 
van de algemene voorwaarden van het Standaard Aardgasvervoerscontract is bijgevolg 
ook vereist opdat Fluxys Belgium over een volledig regulatoir kader in zijn finale vorm 
beschikt op de startdatum van het Belux-project.” 

Deze beslissing werd op de website van de CREG gepubliceerd op datum van 13 oktober 2015. 

2. Op het Directiecomité van de CREG van 17 september 2015 werd de beslissing (B)150917-CDC-
1456 over de aanvraag door de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het aangepast voorstel van de 
artikelen 16.2.3, 16.2.4 en 20.3, van bijlage 2, van het Standaard Aardgasvervoerscontract, voor 
goedkeuring geagendeerd. 

Deze aanvraag voor goedkeuring werd door de NV Fluxys Belgium per brief van 14 augustus 2015 
ingediend bij de CREG per drager op 18 augustus 2015. 

Het Directiecomité van de CREG heeft het ontwerp van de beslissing in beraad gehouden. 

3. Het Directiecomité van de CREG heeft op 26 april 2018 de beslissing (B)180426-CDC-1745 
genomen over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard 
Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma. 

In voornoemde beslissing keurt de CREG het voorstel goed van gewijzigde belangrijkste voorwaarden 
van de NV Fluxys Belgium in het kader van de overdracht van het commercieel netevenwicht door de 
NV Fluxys Belgium aan de NV Balansys. Deze goedkeuring houdt ook de goedkeuring in van het nieuw 
voorstel inzake de artikelen 16.2.3, 16.2.4 en 20.3 van de algemene voorwaarden van het Standaard 
Aardgasvervoerscontract. 

Dit voorstel tot wijziging van belangrijkste voorwaarden werd door de NV Fluxys Belgium initieel 
ingediend per brief van 7 februari 2018. 

4. Per brief van 19 april 2018 trekt de NV Fluxys Belgium haar voorstel tot wijziging van de artikelen 
16.2.3, 16.2.4 en 20.3, van bijlage 2, van het Standaard Aardgasvervoerscontract, ingediend bij de 
CREG op 14 augustus 2015 in, om redenen dat dit voorstel vervangen wordt door het voorstel 
ingediend bij de CREG op 7 februari 2018. 
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Het directiecomité van de CREG heeft op 26 april 2018 akte genomen van de intrekking door de NV 
Fluxys Belgium van de vraag tot goedkeuring van het aangepast voorstel van de artikelen 16.2.3, 16.2.4 
en 20.3, van bijlage 2, van het Standaard Aardgasvervoerscontract en zoals ingediend per brief van 14 
augustus 2015. 

5. Aangezien in de beslissing (B)1457-CDC-150917 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot 
goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor 
aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma, in paragraaf 27 verwezen wordt naar het door de NV 
Fluxys Belgium ingediende voorstel van 14 augustus 2015, en aangezien de NV Fluxys Belgium dit 
voorstel per brief van 19 april 2018 intrekt, is het noodzakelijk de inhoud van paragraaf 27 van de 
beslissing (B)1457-CDC-150917 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het 
gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en 
Aardgasvervoersprogramma te schrappen daar dit zonder voorwerp is geworden. 
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CONCLUSIE 

Het Directiecomité van de CREG beslist om de inhoud van paragraaf 27 van de beslissing (B)1457-CDC-
150917 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard 
Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma, 
genomen met toepassing van artikel 15/1, §3, 7°, en van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 6°, 29° en 30°, 
van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 
van leidingen en met toepassing van de artikelen 82, §1 en 107 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, te schrappen. 

 

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

 

Koen LOCQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 


