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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS onderzoekt hierna de 
voorgestelde wijziging van het voorstel van balanceringstarieven dat door Balansys werd ingediend op 
12 augustus 2020 (hierna: het gewijzigde voorstel van balanceringstarieven).  

Naast de inleiding en het lexicon bevat onderhavige beslissing zes delen. Het wettelijke kader wordt 
uiteengezet in het eerste deel. Het tweede deel behandelt de antecedenten. Het derde deel beschrijft 
de modaliteiten en het raadplegingsverslag. Het vierde deel bevat de analyse van het gewijzigde 
voorstel van balanceringstarieven. Een algemeen voorbehoud wordt geformuleerd in het vijfde deel. 
Het zesde deel bevat het dispositief. Het tariefblad is opgenomen in bijlage. 

Onderhavige beslissing werd door  het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 3 september 2020. 

LEXICON 

‘CREG’ : de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zoals beschreven in artikel 23 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

‘Fluxys Belgium’ : de naamloze vennootschap Fluxys Belgium, die bij ministeriële besluiten van 
23 februari 2010 werd aangeduid als transmissienetbeheerder van aardgas en beheerder van de 
opslaginstallatie van aardgas. 

‘Balansys’: de naamloze vennootschap Balansys die op 7 mei 2015 werd opgericht door Fluxys Belgium 
en Creos Luxembourg S.A. 

‘Gaswet’ : de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 12 juni 2020. 

‘Verordening 312/2014’ : verordening 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling 
van een netcode inzake gasbalancering van transmissienetten; 

‘Richtlijn 2009/73/EG’ : 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 houdende intrekking 
van richtlijn 2003/55/EG. 

1. WETTELIJK KADER 

1.1. OP EUROPEES NIVEAU 

1. Het artikel 20 van verordening 312/2014 stelt het volgende :  

"1. De transmissiesysteembeheerder dient de berekeningsmethode voor de dagelijkse 
onbalansheffing, die in zijn balanceringszone moet worden toegepast, ter goedkeuring in bij 
de nationale regulerende instantie.  
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2. Na goedkeuring wordt de berekeningsmethode voor de dagelijkse onbalansheffing op de 
desbetreffende website bekendgemaakt. Wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt. 

3. In de berekeningsmethode voor de dagelijkse onbalansheffing wordt het volgende 
gedefinieerd: 

a) de berekening van de dagelijkse onbalanshoeveelheid als bedoeld in artikel 21; 
b) de afleiding van de in artikel 22 bedoelde toepasselijke prijs; en 
c) eventuele andere noodzakelijke parameters." 

2. Het artikel 30, 2de lid, van verordening 312/2014 stelt het volgende :  

"De nationale regulerende instantie stelt de methode voor de berekening van de 
neutraliteitsheffingen voor balancering vast of keurt deze goed, en maakt deze bekend, 
inclusief de verdeling onder netgebruikers en de regels voor kredietrisicobeheer." 

3. Met toepassing van deze artikelen van verordening 312/2014 heeft de CREG op 27 augustus 
2015 beslissing (B)150827-CDC-656G/29 goedgekeurd over de "methode voor de berekening van de 
neutraliteitsheffingen voor balancering en de methode voor de berekening van de dagelijkse en 
binnen-de-dag onbalansheffing wat de waarde van de kleine aanpassing betreft" (hierna: de tarifaire 
methode betreffende balancering). 

4. Conform artikel 41, 1ste lid, c) en artikel 42 van richtlijn 2009/73/EG dienen de 
reguleringsinstanties samen te werken en overleg te plegen over grensoverschrijdende kwesties. De 
CREG en het Institut Luxembourgeois de Régulation (hierna: ILR) hebben dit dan ook gedaan tijdens 
het hele proces dat tot deze beslissing heeft geleid. 

1.2. OP BELGISCH NIVEAU 

5. Artikel 15/2bis, §1 van de gaswet bepaalt dat de beheerder van het aardgasvervoersnet, 
onverminderd artikel 15/2quater, het beheer voor het in evenwicht houden van het 
aardgasvervoersnet aan een gemeenschappelijke onderneming, opgericht met één of meerdere 
beheerders van aardgasvervoersnetten van andere lidstaten, kan overdragen. 

6. Artikel 15/2quinquies, § 2, 3° van de gaswet bepaalt dat de CREG de balanceringstarieven 
goedkeurt op voorstel van de gemeenschappelijke onderneming. 

7. Het beheer van het evenwicht van het Belgische vervoersnet voor aardgas werd door Fluxys 
Belgium overgedragen aan Balansys. Aangezien deze overdracht sinds 1 juni 2020 effectief is, geldt het 
gewijzigde voorstel van balanceringstarieven dat door Balansys werd ingediend ook voor het Belgische 
gedeelte van de BeLux-zone voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. 

8. Artikel 15/2quinquies, § 2, 3° van de gaswet vormt bijgevolg de juridische grondslag voor 
onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

9. Van 19 augustus 2019 tot 6 september 2019 heeft Fluxys Belgium een openbare raadpleging 
georganiseerd over de balanceringstarieven die bestaan uit neutraliteitsheffingen voor balancering en 
een dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing. 
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10. Op 25 september 2019 hebben Fluxys Belgium en Balansys samen hun voorstel van 
balanceringstarieven aan de CREG ter goedkeuring voorgelegd. 

11. Op 25 oktober 2019 werden de balanceringstarieven voor de tariefperiode 2020 goedgekeurd 
door de CREG en het Institut Luxembourgeois de Régulation1. 

12. De regulatoren hebben ook het recht van Balansys aanvaard om een gewijzigd tariefvoorstel in 
te dienen ingeval de BeLux-neutraliteitsrekening negatief zou worden in de loop van het jaar 2020 en 
dit zonder de markt opnieuw te hoeven raadplegen. 

3. RAADPLEGING 

13. Het directiecomité van de CREG heeft, krachtens artikel 23, § 1 van zijn huishoudelijk reglement, 
beslist om in het kader van deze beslissing geen raadpleging te organiseren met toepassing van artikel 
40, 2° van zijn huishoudelijk reglement omdat Fluxys Belgium hiervoor al een openbare raadpleging 
heeft georganiseerd (zie § 9). 

4. ANALYSE VAN DE BEREKING VAN DE 
BALANCERINGSTARIEVEN 

14. Het saldo van de BeLux-neutraliteitsrekening op 31 juli 2020 dat op de website van Balansys 
gepubliceerd is, bedroeg -23.737,40 € (een bedrag dat door de markspelers aan Balansys moet worden 
teruggegeven). 

15. Dit onevenwicht houdt hoofdzakelijk verband met de huidige gasprijs die uitzonderlijk laag ligt. 
Het wordt echter benadrukt door de huidige neutraliteitsheffing van -0,004 €/MWh. 

16. Om dit effect te ondervangen stelt Balansys voor om de neutraliteitsheffing naar nul te herleiden 
vanaf 1 oktober 2020 terwijl de andere parameters en tarieven van het tariefvoorstel ongewijzigd 
blijven (small adjustment “causer” en “helper”). 

17. Balansys is van mening dat, na integratie van die neutraliteitsheffing, nul vanaf 1 oktober 2020, 
de BeLux-neutraliteitsrekening ongeveer -426.000 € zou moeten bereiken op 31 december 2020. Dit 
cijfer is natuurlijk maar een raming, gelet op de onzekerheid van de evolutie van de gasprijs in de 
komende maanden die een invloed heeft op het saldo van de aan- en verkopen. 

18. Om het tekort op de neutraliteitsrekening te dekken, raadpleegt Balansys de markt over een 
positieve neutraliteitstoeslag van 0,006 €/MWh in 20212. Na deze consultatie zal een nieuw 
tariefvoorstel worden ingediend bij de CREG en het ILR. 

 

1 Beslissing CREG (B)656G/42 en ILR/G19/57 
2 http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2020/08/Consultation-on-balancing-tariffs-2021.pdf  

http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2020/08/Consultation-on-balancing-tariffs-2021.pdf
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5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

19. Overeenkomstig artikel 41(2), in fine, van richtlijn 2009/73, laat onderhavige beslissing de 
toekomstige uitoefening van de tariefbevoegdheid onverlet. De CREG is bevoegd om de tarieven of de 
methode permanent aan te passen, zelfs tijdens de lopende regulatoire periode, op basis van de 
artikelen 41(6) en 41(10) van richtlijn 2009/73 en hun omzetting in Belgisch recht. 

6. DISPOSITIEF 

Gelet op het gewijzigde voorstel van balanceringstarieven van 12 augustus 2020 van Balansys; 

Overwegende het voorgaande; 

Beslist de CREG in het kader van de wettelijke en reglementaire opdracht die haar is toevertrouwd en 
conform het toepasbare regulatoire kader (van Europees en intern recht wanneer het tweede conform 
het eerste is), om het tariefblad in bijlage goed te keuren met toepassing van artikel 20 van 
verordening 312/2014 en artikel 15/2quinquies, § 2, 3° van de gaswet. 

Deze tarieven zijn van toepassing van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Tarieflijst 

Op 3 september 2020 heeft de CREG de volgende balanceringstarieven goedgekeurd die van 
toepassing zijn van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020. 

 

BALANCERINGSTARIEVEN - TARIEFBLAD 

 

H-zone 

 

- Neutraliteitsheffing 0 [€/MWh] 

- Small Adjustment “helpers” (kleine aanpassing helpers) 

  0 [%] 

- Small Adjustment “causers” (kleine aanpassing veroorzakers) 

  3 [%] 

 

L-zone 

 

- Neutraliteitsheffing 0  [€/MWh] 

- Small adjustment “helpers” (kleine aanpassing helpers) 

  0 [%] 

- Small adjustment “causers” (kleine aanpassing veroorzakers) 

  3 [%] 

 




