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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS onderzoekt hierna het 
voorstel van balanceringstarieven dat door Balansys werd ingediend op 29 september 2020 (hierna: 
het 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 voorstel tot 
invoering 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 
12 november 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 31 juli 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. 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 
voorstel van balanceringstarieven dat door Balansys werd ingediend voor het Belgische gedeelte van 
de BeLux-zone voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

7. Artikel 15/2quinquies, § 2, 3° van de gaswet bepaalt dat de CREG op voorstel van de 
gemeenschappelijke onderneming de balanceringstarieven bekrachtigt. Dit artikel vormt bijgevolg de 
juridische grondslag voor onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

8. Van 17 augustus 2020 tot 4 september 2020 heeft Balansys een openbare raadpleging 
georganiseerd over de balanceringstarieven die bestaan uit neutraliteitsheffingen voor balancering en 
een dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing. 

9. Op 29 september 2020 heeft Balansys haar voorstel van balanceringstarieven aan de CREG ter 
goedkeuring voorgelegd. 
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10. Om de consistentie van de balanceringstarieven binnen de geïntegreerde BeLux markt te 
verzekeren, heeft Balansys eveneens een gelijkaardig voorstel ingediend bij het “Institut 
Luxembourgeois de Régulation”. 

3. RAADPLEGING 

11. 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 Balansys hiervoor al een openbare raadpleging heeft 
georganiseerd (zie § 8). 
12. Balansys heeft twee niet-vertrouwelijke reacties ontvangen van de markt. Deze reacties 
bevinden zich in bijlage 2 van onderhavige beslissing. 

4. ANALYSE VAN DE BEREKING VAN DE 
BALANCERINGSTARIEVEN 

4.1. PROCEDURE VOOR INDIENING EN GOEDKEURING VAN DE 
BALANCERINGSTARIEVEN 

13. Het voorstel van de balanceringstarieven bevat een afrekening op 30 juni 2020 van de kosten 
en opbrengsten met betrekking tot de balanceringactiviteit, evenals een kostenraming met betrekking 
tot de levering van balanceringsdiensten van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. 

14. De CREG stelt vast dat het overeenstemt met de tariefmethodologie betreffende balancering. 

4.2. NEUTRALITEITSREKENING BELUX 

15. Het voorlopige saldo van de BeLux-neutraliteitsrekening op 30 juni 2020 zoals gepubliceerd op 
de website van Balansys1 op basis van de werkelijke elementen tot op 30 juni 2019 bedraagt € 117.592 
(een bedrag dat dus aan de markspelers moet worden teruggegeven). 

16. Tussen juli 2019 en juni 2020 waren de inkomsten uit gastransacties lager dan de kosten van de 
balancering en rekening houdend met de negatieve neutraliteitsheffing is de neutraliteitsrekening  in 
deze periode globaal gezien aanzienlijk gedaald. 

17. De kosten (exclusief de aankoop/verkoop van gas) zijn over het geheel genomen iets hoger dan 
de begroting. Anderzijds is het saldo van de aankopen/verkopen voor de commerciële balancering 
duidelijk lager dan het gebudgetteerde bedrag. Dit is vooral te wijten aan de gasprijzen die sinds 
begin 2020 sterk zijn gedaald en die een historisch laag niveau hebben gekend (dat eind mei 2020 zelfs 
onder de € 3/MWh lag). 

 

1 http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2020/10/BELUX_Neutrality_Account_Evolution-09-2020-Balansys.pdf  

http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2020/10/BELUX_Neutrality_Account_Evolution-09-2020-Balansys.pdf
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4.3. KOSTEN EN INKOMSTEN IN REKENING GENOMEN BIJ DE 
NEUTRALITEITSHEFFING VOOR BALANCERING  

18. De begroting die Balansys heeft voorgesteld voor de levering van balanceringsdiensten bestaat 
uit vijf posten: 

1) werkingskosten; 

2) financiële kosten; 

3) kosten voor de toegang en activiteit op de marktplatformen; 

4) kosten en inkomsten in verband met transacties voor evenwichtsdoeleinden en om het 
systeem binnen de operationele grenzen te houden; 

5) saldo van de neutraliteitsrekening. 

19. Balansys heeft voor al deze posten geraamde bedragen opgenomen. De maandelijkse begroting 
van de kosten is voornamelijk een geïndexeerde versie van de begroting 2020, met uitzondering van 
de volgende punten: 

- ICT-project “Monitoring”: er wordt een IT-tool bestudeerd om Balansys in staat te stellen 
de financiële blootstelling in verband met de onevenwichtspositie van de shippers nauwer 
op te volgen ten opzichte van de garanties die worden verstrekt om deze te dekken; 

- de "Service Level Agreements" die de diensten definiëren die Fluxys Belgium en Creos aan 
Balansys leveren en die bij de oprichting van BeLux in 2015 werden opgesteld, zouden 
kunnen worden herzien met de ervaring van enkele maanden na de overdracht van de 
balanceringsverantwoordelijkheid aan Balansys; 

- de financieringskosten: na deze overdracht van verantwoordelijkheid moesten extra 
financiële middelen worden aangebracht om Balansys in staat te stellen haar taak 
optimaal te vervullen (aankoop/verkoop van gas op de marktplatformen); 

- de platformkosten: naast de financieringskosten zijn deze kosten verhoogd aangezien 
Balansys de beheerder van het evenwicht van de hele BeLux-zone is geworden. 

20. De CREG stelt vast dat dit in overeenstemming is met de tarifaire methode betreffende 
balancering. 

4.4. RAMING VAN DE NEUTRALITEITSREKENING EIND 2021 

21. Balansys raamt het saldo van de neutraliteitsrekening van BeLux, zonder de invoering van een 
neutraliteitsheffing, op 31 december 2020 op € -1.137.589 rekening houdend met: 

- het saldo van de neutraliteitsrekening van BeLux op 30 juni 2020 (zie hoofdstuk 4.2 
hierboven); 

- de daling van de nautraliteitsrekening van juli tot september, voornamelijk als gevolg van 
de negatieve neutraliteitsheffing; 

- het feit dat de neutraliteitsrekening vanaf 1 oktober naar nul wordt herleid2;  

 

2 Zie beslissing (B)2121/1 van de CREG over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing 
voor de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020 
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- kostenramingen voor eind 2020 in lijn met de begroting 2020; 

- de veronderstelling dat het saldo van de aan-/verkopen ruim onder het begrote niveau 
zal liggen gezien de voorspellingen van de gasprijs tot eind 2020; 

- een gasverbruik van 195 TWh in de BeLux-zone in 2021; 

- het saldo tussen de begroting van de kosten en het saldo van de aan-/verkopen voor de 
commerciële balancering in 2021. 

4.5. BERKENING VAN NEUTRALITEITSHEFFINGEN VOOR BALANCERING 

22. De neutraliteitsheffing dient om de verschillen tussen de kosten en het saldo van de 
aan- / verkopen voor de commerciële balancering te neutraliseren. Balansys stelt voor om in 2021 een 
positieve neutraliteitsheffing van € 0,006/MWh in te voeren aangezien de vooruitzichten voor de 
neutraliteitsrekening van BeLux lijken te wijzen op een ruimschoots negatief saldo. Na integratie van 
die neutraliteitsheffing zou de neutraliteitsrekening BeLux op 31 december 2021 € 32.411 moeten 
bedragen. 

23. De CREG stelt vast dat dit in overeenstemming is met de tarifaire methode betreffende 
balancering. Volgens de CREG en zoals verschillende bevrachters hebben gemeld, is de 
neutraliteitsheffing, en niet de kleine aanpassing, het basisinstrument om de begroting in evenwicht 
te krijgen. De CREG merkt eveneens op dat de inkomsten die op die manier zullen worden geïnd, 
stabieler zullen zijn, omdat het tarief toegepast wordt op de recurrente gasstromen en niet op 
onvoorspelbare overschrijdingen van de bevrachters. 

4.6. WAARDE VAN DE KLEINE AANPASSING IN DE METHODE VOOR DE 
BEREKENING VAN DE DAGELIJKSE EN INTRADAGELIJKSE 
ONBALANSHEFFING 

24. Hoewel de onevenwichtsposities van de netgebruikers op het einde van de dag van maand tot 
maand en van jaar tot jaar schommelen, kan een patroon worden waargenomen waaruit blijkt dat het 
marktgedrag weinig verandert. Balansys stelt dan ook voor om de kleine aanpassingen voor de 
veroorzakers op 3 % te houden en voor de helpers op 0 % aangezien deze gebruikers het globaal 
onevenwicht van de markt verminderen.  

25. Tijdens de raadpleging heeft Febeg gesuggereerd om de waarde van de kleine aanpassing voor 
de veroorzakers te herzien en de impact ervan te evalueren als stimulans om de eindedagpositie van 
de netgebruikers te balanceren. 

26. Balansys heeft dit verzoek geanalyseerd en heeft geprobeerd erop te antwoorden door het 
gedrag van de markt tussen 1 januari 2017 en 31 augustus 2020 naar aanleiding van het onevenwicht 
op het einde van de dag op de markt van H-gas te analyseren. Op basis van deze analyse kan worden 
vastgesteld dat er proportioneel meer dagen met lage onevenwichten op het einde van de dag (van 
- 4 GWh tot + 4 GWh) zijn wanneer de “settlement” wordt berekend met een "premium" (“small 
adjustment”) ten opzichte van de marktprijs en proportioneel meer dagen met hoge onevenwichten 
op het einde van de dag (minder dan - 4 GWh en meer dan + 6 GWh) zijn wanneer de settlement tegen 
de marktprijs is. Dit lijkt erop te wijzen dat de small adjustment een echte stimulerende rol speelt 
aangezien de markt de neiging heeft zijn onevenwicht tot een minimum te beperken als ze van mening 
is dat ze zichzelf in evenwicht kan brengen tegen een gunstigere prijs dan de prijs die zal worden 
aangerekend bij de settlement van haar onevenwichtspositie. 
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27. Gezien deze analyse zou het verminderen van de waarde van de small adjustment “causer” een 
verkeerd signaal aan de markt geven door de rol ervan te beperken als stimulans om de markt beter 
in evenwicht te brengen. Balansys stelt dus voor om de small adjustment “causer” op 3 % te houden. 
Bovendien gaf Engie in de marktraadpleging aan dat zij het eens is met de voorgestelde small 
adjustment “causer” van 3 % als stimulans om in evenwicht te zijn. 

28. De CREG bevestigt dat de in de twee voorgaande punten ontwikkelde argumenten wel degelijk 
in de geest van verordening nr. 312/2014 passen. Bovendien merkt zij op dat deze waarden ver onder 
de in de genoemde verordening vastgestelde grenswaarde van 10 % liggen en dat dit in 
overeenstemming is met de tariefmethodologie voor balancering. 

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

29. 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. CONCLUSIE 

Gelet op het voorstel tot invoering van balanceringstarieven van 29 september 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 januari 2021 tot 31 december 2021. 

 

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 12 november 2020 heeft de CREG de volgende balanceringstarieven goedgekeurd die van 
toepassing zijn van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. 

 

BALANCERINGSTARIEVEN - TARIEFBLAD 

 

H-zone 

 

- Neutraliteitsheffing 0,006 [€/MWh] 

- Small Adjustment “helpers” (kleine aanpassing helpers) 

  0 [%] 

- Small Adjustment “causers” (kleine aanpassing veroorzakers) 

  3 [%] 

 

L-zone 

 

- Neutraliteitsheffing 0,006  [€/MWh] 

- Small adjustment “helpers” (kleine aanpassing helpers) 

  0 [%] 

- Small adjustment “causers” (kleine aanpassing veroorzakers) 

  3 [%] 
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BIJLAGE 2 

Niet-vertrouwelijke reacties van de markt 

 

Febeg 

Febeg takes note of the proposal of applying a neutrality charge of 
0.006€/MWh but explains it is difficult to estimate and assess the needed 
increase of the neutrality charge to compensate the estimated negative 
balance of the neutrality account end 2020.  

Febeg 
Febeg would like to invite Balansys to evaluate the functioning - as an 
incentive - of the small adjustment for 'causers'.  

Engie 
As incentive for being balanced, Engie agrees with the Balansys’ proposal 
of a small adjustment for causers at 3 %. 

 




