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Inleiding  

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over het Fluxys Belgium voorstel om aan artikel 6 van 

het Corpus, van het Standaard Aardgasvervoerscontract (versie van 20 december 2019) een zin toe te 

voegen.   

 

FEBEG verwelkomt deze raadpleging en wenst de CREG te bedanken om de mogelijkheid te creëren 

voor de stakeholders om hun opmerkingen en suggesties over de tariefmethodologie over te maken. 

De opmerkingen en suggesties van FEBEG zijn niet confidentieel. 

 

 

Gelijktijdige aansprakelijkheid  

 

Het lijkt ons redelijk en noodzakelijk dat een gelijktijdige aansprakelijkheid wordt opgelegd aan zowel 

de transmissienetbeheerder als aan de balanceringsoperator. We ondersteunen dan ook dat deze zin 

expliciet wordt toegevoegd aan het Standaard Aardgasvervoerscontract.  

 

We willen de CREG echter vragen om erover te waken dat de Luxemburgse pendant deze toevoeging 

eveneens laat opnemen.     

 

Taal  

 

We stellen vast dat de oorspronkelijke tekst, zoals opgemaakt door Fluxys, in het Engels werd 

geschreven. De door de CREG geconsulteerde teksten zijn een vrije vertaling, door de CREG, naar het 

Nederlands, resp. Frans, uit het Engels. 

 

De aanpassing van het Standaard Aardgasvervoerscontract gebeurt echter door Fluxys na en op basis 

van de beslissing van de CREG. Theoretisch zijn er dus twee mogelijkheden: 

- Fluxys neemt  de vrije vertaling van de CREG over en deze wordt bindend;  

- Ofwel kan er in de vertaling van het Engels naar het Nederlands/Frans in het Standaard 

Aardgasvervoerscontract door Fluxys een afwijking ontstaan t.o.v. de vrije vertaling door de 

CREG in dit consultatiedocument. 

 

Het lijkt ons wenselijk dat de geconsulteerde tekst de exacte (juridisch geverifieerde) tekst is, die 

overeenstemt met het Engelse voorstel van Fluxys. Deze opmerking vertrekt vooral vanuit de 

bezorgdheid om elke mogelijke discussie achteraf in de kiem te smoren.  

 

------------------ 

 

Onderwerp: 
CREG consultatie betreffende de toegevoegde zin aan artikel 6 van het Corpus 

van het Standaard Aardgasvervoerscontract.  

Datum: 7 February 2020 
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