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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna, op basis van de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van 

4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas 

(hierna : de gedragscode), de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet 

van de N.V. FLUXYS, ingediend op 14 december 2004 (hierna : de belangrijkste 

voorwaarden van 14 december 2004). 

In haar beslissing (B)040108-CDC-244 van 8 januari 2004 over de vraag tot goedkeuring van 

de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet aangaande de 

overbrengingsactiviteiten, de opslagactiviteiten en de doorvoeractiviteiten van de 

N.V. FLUXYS (hierna : de beslissing van 8 januari 2004), heeft de CREG besloten de 

belangrijkste voorwaarden van de N.V. FLUXYS, ingediend op 11 juli 2003 (hierna : de 

initiële belangrijkste voorwaarden), af te wijzen. In voornoemde beslissing gaf de CREG, 

artikel per artikel, aan welke aanpassingen dienden aangebracht te worden aan de 

belangrijkste voorwaarden, opdat deze zouden kunnen goedgekeurd worden. 

Op 26 maart 2004 heeft de N.V. FLUXYS aangepaste belangrijkste voorwaarden voor de 

toegang tot haar vervoersnet (hierna : de aangepaste belangrijkste voorwaarden) ingediend 

per drager met ontvangstbewijs in de vorm van twee onderscheiden documenten, te weten : 

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar overbrengingsactiviteit in 

België overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging) ; 

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar opslagactiviteit in België 

overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag). 

Bij arrest uitgesproken door de Raad van State, nr. 126.817 van 5 januari 2004 inzake de 

N.V. DISTRIGAS en de C.V. DISTRIGAS & C° tegen de Belgische Staat werd de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de gedragscode bevolen, minstens in zoverre die toepassing 

vindt op doorvoeractiviteiten in de zin van de richtlijn 91/296/EEG en artikel 1, 7°bis, van de 

wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen (hierna : de gaswet), in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de 
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artikelen 6, 48 en 64 van de gedragscode. Tengevolge van dit arrest heeft de N.V. FLUXYS 

geen aangepaste belangrijkste voorwaarden voor haar doorvoeractiviteiten in België ter 

goedkeuring aan de CREG voorgelegd.  

In haar beslissing (B)040603-CDC-244/2 van 3 juni 2004 over de vraag tot goedkeuring van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van de 

N.V. FLUXYS (hierna : de beslissing van 3 juni 2004) heeft de CREG het merendeel van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden van de N.V. FLUXYS goedgekeurd en een aantal 

aangepaste belangrijkste voorwaarden afgewezen. In voornoemde beslissing somde de 

CREG voor de afgewezen artikelen de redenen op waarom ze de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden niet kon goedkeuren en legde de CREG voorlopige belangrijkste voorwaarden 

op. Daarnaast, werd aan de N.V. FLUXYS gevraagd om de door de CREG vastgestelde 

materiële vergissingen en vertaalfouten te verbeteren. De N.V. FLUXYS werd verzocht om 

uiterlijk vóór 15 september 2004 belangrijkste voorwaarden neer te leggen. 

Op 7 december 2004 heeft de N.V. FLUXYS belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot 

haar vervoersnet ingediend, per drager met ontvangstbewijs, in de vorm van twee 

onderscheiden documenten, te weten : 

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar overbrengingsactiviteit in 

België overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 7 december 2004) ; 

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar opslagactiviteit in België 

overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 7 december 2004). 

Op 14 december 2004 heeft de N.V. FLUXYS belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot 

haar vervoersnet ingediend (hierna de belangrijkste voorwaarden van 14 december 2004), 

per drager met ontvangstbewijs, in het Nederlands samen met een vrije vertaling in het 

Frans en in de vorm van twee onderscheiden documenten, te weten : 

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar overbrengingsactiviteit in 

België overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004) ; 
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- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar opslagactiviteit in België 

overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004). 

De belangrijkste voorwaarden van 14 december 2004 verschillen van de belangrijkste 

voorwaarden van 7 december 2004 slechts in één opzicht, met name de verbetering van 

materiële fouten die geïdentificeerd werden door de CREG in de belangrijkste voorwaarden 

van 7 december 2004, reden waarom de CREG in onderhavige beslissing enkel de 

belangrijkste voorwaarden van 14 december 2004 in overweging neemt. 

In het vooruitzicht van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing van de belangrijkste 

voorwaarden van 14 december 2004 heeft de CREG in aanwezigheid van de N.V. FLUXYS 

op 28 september 2004 een consultatievergadering of “shippers day” voor de netgebruikers 

georganiseerd. Daarnaast werd aan de netgebruikers bijkomend de mogelijkheid geboden 

om hun standpunt ook schriftelijk kenbaar te maken. De raadpleging had betrekking op een 

ontwerp van belangrijkste voorwaarden, dat gepubliceerd werd op de websites van de CREG 

en van de N.V. FLUXYS op datum van 17 september 2004. De raadpleging werd afgesloten 

op 18 oktober 2004. In totaal ontving de CREG schriftelijke opmerkingen en commentaar van 

zeven geïnteresseerde partijen. Een synthese van het resultaat van deze raadpleging wordt 

opgenomen in bijlage bij onderhavige beslissing. 

Deze beslissing bestaat uit drie delen. Het eerste deel herneemt de beschrijving van het 

wettelijk kader. In het tweede deel wordt onderzocht of de belangrijkste voorwaarden van 

14 december 2004 rekening houden met de opmerkingen die de CREG maakte in haar 

beslissingen van 8 januari 2004 en 3 juni 2004. Het derde deel bevat de eigenlijke beslissing.  

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 20 december 2004. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1. RECHT VAN TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN 

1. In de paragrafen 1 tot en met 3 van haar beslissing van 3 juni 2004 bevestigt de 

CREG dat het recht van toegang tot de vervoersnetten, bedoeld in artikel 15/5, §1, van de 

wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen (hierna : de gaswet), van openbare orde is. 

Het recht van toegang tot de vervoersnetten is immers één van de noodzakelijke basispijlers 

van de liberalisering van de gasmarkt1. Opdat er concurrentie op de gasmarkt zou komen en 

de eindafnemers daadwerkelijk hun leverancier van gas kunnen kiezen, is het essentieel dat 

de eindafnemers en hun leveranciers gegarandeerd toegang tot de vervoersnetten hebben 

en dat zij van dit recht kunnen genieten op een niet-discriminatoire wijze. Het is immers via 

de vervoersnetten dat nagenoeg elke ingevoerde en verbruikte of opnieuw uitgevoerde 

gasmolecule passeert. Een leverancier kan het door hem verkochte gas maar effectief aan 

zijn klant leveren indien hij en/of zijn klant toegang hebben tot de vervoersnetten. 

Hierbij komt dat, enkele zeer lokale uitzonderingen daargelaten, de vervoersnetten een 

natuurlijk monopolie zijn, gelet op het feit dat de investeringen erin hoge sunk costs zijn : de 

investeringen vertegenwoordigen hoge bedragen en zijn moeilijk aanwendbaar voor een 

ander gebruik dan het vervoer van aardgas. Daarbij komt dat de bouw van 

vervoersinfrastructuur op groot verzet van de bevolking stuit waardoor het de facto 

uitgesloten is om de nodige bouw- en andere vergunningen te verkrijgen voor de aanleg van 

concurrerende vervoersnetten naast de bestaande. Het is dan ook niet realistisch te 

veronderstellen dat naast de bestaande vervoersnetten één of zelfs meerdere nieuwe 

vervoersnetten zullen worden gebouwd. Dit verklaart dan ook waarom er in België slechts 

één grote vervoersonderneming (die weliswaar is opgesplitst in meerdere vennootschappen) 

bestaat die het vervoer van het aardgas verzorgt nodig voor de bevoorrading van het hele 

land. 

Dat het recht van toegang tot de vervoersnetten een noodzakelijke basispijler van de 

liberalisering van de gasmarkt is, blijkt ook uit de analyse van de juridische situatie vóór de 

                                                 
1 Zie ook considerans 7 van richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende 
intrekking van richtlijn 98/30/EG, P.B., L 176/57, waarin ook uitdrukkelijk gesteld wordt dat het voor 
een goed werkende concurrentie vereist is dat de toegang tot het netwerk niet-discriminerend en 
transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden. 
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inwerkingtreding van de gaswet. Op het vlak van het vervoer van aardgas bestond er immers 

geen wetgeving die enig monopolie toekende aan de historische vervoersonderneming die 

ook actief was in de markt voor de levering van aardgas. Evenwel had alleen deze 

onderneming de facto als enige leverancier toegang tot de vervoersnetten. Dat derden geen 

toegang tot de vervoersnetten hadden, volgde gewoon uit het feit dat deze 

vervoersonderneming de eigenaar was van nagenoeg alle vervoersinfrastructuur van 

aardgas in België. Het was precies omwille van dit eigendomsrecht van deze 

vervoersonderneming dat derden, met uitzondering van de eindafnemers die bevoorraad 

werden door deze vervoersonderneming, geen toegang tot de vervoersnetten hadden. De 

gaswet heeft niet verplicht deze situatie op het vlak van het eigendomsrecht te veranderen : 

het eigendomsrecht van de vervoersinfrastructuur mag nog altijd in handen zijn van één 

enkele onderneming. Om de concurrentie in de gasmarkt te introduceren, heeft de gaswet 

ervoor geopteerd om elke in aanmerking komende afnemer en ook de leveranciers van 

aardgas, voor zover deze laatste leveren aan in aanmerking komende afnemers, een recht 

van toegang te verlenen tot de vervoersnetten. 

Het is dan ook duidelijk dat een miskenning van dit essentiële recht van toegang tot de 

vervoersnetten de liberalisering van de gasmarkt op de helling zet. 

2. Uit artikel 15/5 van de gaswet blijkt dat de daadwerkelijke garantie van het recht van 

toegang tot de vervoersnetten onlosmakelijk gekoppeld is aan de gedragscode en de 

regulering van de vervoerstarieven bedoeld in respectievelijk artikel 15/5, §§2 en 3, van de 

gaswet. De gedragscode en de regulering van de vervoerstarieven beogen het recht van 

toegang tot de vervoersnetten in de feiten te realiseren. 

Overeenkomstig artikel 15/5, §3, van de gaswet regelt de gedragscode de toegang tot de 

vervoersnetten. Met de gedragscode beoogt de wetgever te voorkomen dat er enige 

discriminatie zou ontstaan tussen netgebruikers op basis van allerhande technische, niet-

pertinente redenen die door de netgebruikers zelf moeilijk of zelfs onmogelijk weerlegbaar 

zijn wegens hun gebrek aan de nodige gespecialiseerde kennis inzake het beheer van de 

vervoersnetten. Met deze gedragscode beoogt de wetgever ook het juiste evenwicht te 

vinden tussen de netgebruikers enerzijds en de vervoersonderneming anderzijds. De 

belangen van de netgebruikers en de vervoersonderneming zijn immers niet altijd 

gelijklopend. Aldus bestaat het risico dat de vervoersonderneming de toegang tot haar net 

weigert om technische redenen die niet pertinent zijn. Anders dan een gewone privé-

onderneming hoeft de vervoersonderneming immers niet te streven naar een zo groot 

mogelijk aantal klanten om haar kosten te dekken en een zo hoog mogelijke winst te maken. 

De regulering van de tarieven voor de toegang tot en het gebruik van de vervoersnetten en 
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de ondersteunende diensten op grond van artikel 15/5, §2, van de gaswet impliceert immers 

dat de tarieven precies het geheel van al zijn reële redelijke kosten dekken en hierbovenop 

een billijke winstmarge vastgesteld door de CREG. Uit deze garantie dat al haar kosten, 

samen met een billijke winstmarge, gedekt zijn, ontstaat immers het risico dat de 

vervoersonderneming netgebruikers aan wie de dienstverlening ingewikkelder is of die meer 

technische of financiële risico’s stellen zal trachten te weigeren en haar weigering zal 

trachten te motiveren met complexe, maar niet-pertinente argumenten. Doordat de 

gedragscode de verplichtingen van de vervoersonderneming en de netgebruikers 

verduidelijkt, is hij op die grond de technische vertaling van het recht van toegang tot de 

vervoersnetten en dus eveneens van openbare orde. 

De gedragscode regelt de belangrijkste voorwaarden. Zoals de gedragscode, regelen de 

belangrijkste voorwaarden ook het recht van toegang tot de vervoersnetten en zijn ze 

bijgevolg eveneens van openbare orde. Het belang van de belangrijkste voorwaarden wordt 

immers uitdrukkelijk bevestigd door artikel 11, eerste lid, van de gedragscode volgens welk 

de vervoersonderneming haar vervoersnet maar in gebruik mag nemen nadat de CREG haar 

belangrijkste voorwaarden heeft goedgekeurd. 

3. De complexiteit van het beheer van de vervoersnetten heeft ook een weerslag op de 

tarifering van de dienstverlening die de vervoersonderneming aanbiedt. Het is voor een 

netgebruiker onmogelijk uit te maken of de prijzen die de vervoersonderneming autonoom 

zou bepalen, effectief correcte prijzen zijn. Hij kan dit niet uitmaken omdat hij zelf noch over 

de vereiste technische specialisatie noch over de nodige informatie beschikt. Bovendien kan 

hij de prijzen van de vervoersonderneming doorgaans niet met deze van andere 

vervoersondernemingen vergelijken, omdat de vervoersonderneming van een natuurlijk 

monopolie geniet en de diverse nationale vervoersnetten onderling sterk kunnen verschillen. 

Daarom garandeert artikel 15/5, §2, van de gaswet niet-discriminatoire en transparante 

tarieven. Artikel 15/5, §2, van de gaswet garandeert ook dat de vervoerstarieven niet meer 

dan de reële redelijke kosten, vermeerderd met een billijke winstmarge, dekken. Zonder 

deze regulering van de vervoerstarieven wordt immers het recht van toegang tot de 

vervoersnetten niet daadwerkelijk verzekerd. Niet alleen discriminatoire tarieven, maar ook te 

hoge tarieven beperken de toegang tot de vervoersnetten. Bovendien kunnen te hoge 

tarieven een discriminatie veroorzaken tussen de historische leverancier van aardgas 

enerzijds en de andere netgebruikers anderzijds. De historische leverancier van aardgas 

behoort immers tot dezelfde industriële groep als de vervoersonderneming. De winst 

gerealiseerd door te hoge tarieven, namelijk het deel van de winst dat de billijke winstmarge 

overschrijdt, komt grotendeels ten goede van deze industriële groep. Deze groep zou dus 
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een deel van de te hoge tarieven kunnen recupereren. De overige netgebruikers zouden dat 

niet kunnen, of althans in veel mindere mate, aangezien ze geen ofwel kleinere 

aandeelhouders van de vervoersonderneming zijn. Het hoeft geen betoog dat discriminatoire 

of te hoge vervoerstarieven het recht van toegang tot de vervoersnetten de facto uithollen. 

De regulering van de vervoerstarieven is dan ook van openbare orde. 

I.2. DE GOEDKEURINGSPROCEDURE VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDEN  

4. Overeenkomstig artikel 10 van de gedragscode dient de vervoersonderneming de 

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot haar vervoersnet op te stellen. 

Overeenkomstig artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet, moet de CREG de 

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten goedkeuren. Artikel 11 van 

de gedragscode specificeert dit door te stellen dat de belangrijkste voorwaarden moeten 

worden goedgekeurd door de CREG vooraleer de vervoersonderneming haar vervoersnet in 

gebruik mag nemen. Voormeld artikel 11 bepaalt bovendien de termijnen en de modaliteiten 

tot goedkeuring of afwijzing van de belangrijkste voorwaarden voorgesteld door de 

vervoersonderneming. 

Overeenkomstig artikel 95 van de gedragscode dient de vervoersonderneming die op de dag 

van de inwerkingtreding van de gedragscode reeds een vervoersnet exploiteert, haar 

belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG overeenkomstig 

artikel 11, §1, van de gedragscode, uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van de 

gedragscode. De vervoersonderneming mag in dit geval haar vervoersnet exploiteren in 

afwachting van de goedkeuring door de CREG. 

De gedragscode is in werking getreden op 12 mei 2003 en op 11 juli 2003 heeft de 

N.V. FLUXYS per drager met ontvangstbewijs haar initiële belangrijkste voorwaarden ter 

goedkeuring overgemaakt aan de CREG. 

5. In haar beslissing van 8 januari 2004 heeft de CREG de initiële belangrijkste 

voorwaarden in hun geheel afgewezen. Deze beslissing werd per aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs aan de N.V. FLUXYS overgemaakt op 12 januari 2004. 

Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de gedragscode maakt de vervoersonderneming, 

binnen de 75 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing tot afwijzing van de 

belangrijkste voorwaarden, haar aangepaste belangrijkste voorwaarden over aan de CREG.  



 
9/55

De N.V. FLUXYS heeft op 26 maart 2004 de Franse versie van haar aangepaste 

belangrijkste voorwaarden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de CREG 

overgemaakt en de Nederlandse versie van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden op 

9 mei 2004. 

Artikel 11, derde lid, van de gedragscode vervolgt dat de CREG binnen de 

75 kalenderdagen, na ontvangst van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, de 

vervoersonderneming op de hoogte brengt van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing. 

Verder bepaalt artikel 11, vierde lid, van de gedragscode dat de CREG voor een periode van 

zes maanden, die hernieuwbaar is, voorlopige belangrijkste voorwaarden kan opleggen die 

de vervoersonderneming dient toe te passen indien zij haar verplichtingen niet nakomt 

binnen de 75 dagen na ontvangst van de beslissing tot afwijzing van de CREG (zie 

artikel 11, derde lid, van de gedragscode) of indien de CREG beslist heeft tot afwijzing van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden. 

6. In haar beslissing van 3 juni 2004 heeft de CREG een groot deel van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden goedgekeurd, met in voorkomend geval ook een verzoek tot 

verbetering van door de CREG vastgestelde vertaalfouten en/of materiële vergissingen. Voor 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden die door de CREG werden afgewezen, heeft de 

CREG voor een periode van zes maanden, die hernieuwbaar is, voorlopige belangrijkste 

voorwaarden opgelegd. De Franstalige tekst van deze beslissing werd bij aangetekend 

schrijven opgestuurd aan de N.V. FLUXYS op 9 juni 2004 en de Nederlandstalige tekst bij 

aangetekend schrijven van 24 juni 2004.  

7. De voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden zijn geldig voor een periode van zes 

maanden te rekenen vanaf de in kennisstelling van de beslissing tot afwijzing van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden en kunnen telkens hernieuwd worden voor een 

periode van zes maanden. Artikel 11, vijfde lid van de gedragscode stelt verder dat elke 

wijziging van de belangrijkste voorwaarden van een vervoersonderneming slechts in werking 

treedt na goedkeuring ervan door de Commissie en wordt meegedeeld aan de 

netgebruikers.  

De vervoersonderneming heeft uiteraard het recht om over de materies geregeld door de 

voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden nieuwe belangrijkste voorwaarden aan de 

CREG ter goedkeuring voor te leggen. Tenzij er nieuwe elementen zijn die de 

oorspronkelijke beslissing kunnen wijzigen, kunnen deze nieuwe belangrijkste voorwaarden 

enkel door de CREG worden goedgekeurd indien ze rekening houden met de opmerkingen 
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en redenen op basis waarvan de CREG de desbetreffende aangepaste belangrijkste 

voorwaarden heeft verworpen en voorlopige belangrijkste voorwaarden heeft opgelegd. 

Voor de volledigheid is het wellicht nuttig erop te wijzen dat de vervoersonderneming ook het 

recht heeft om nieuwe belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring aan de CREG voor te 

leggen voor de materies die al geregeld werden door goedgekeurde belangrijkste 

voorwaarden, doch waarvan een herziening en/of een aanpassing zich opdringt. 

De N.V. FLUXYS heeft op 7 december 2004 belangrijkste voorwaarden per drager met 

ontvangstbewijs aan de CREG overgemaakt. Na een eerste lezing van de belangrijkste 

voorwaarden van 7 december 2004, heeft de CREG in voormeld document een aantal 

materiële fouten vastgesteld. De N.V. FLUXYS heeft op 14 december 2004 belangrijkste 

voorwaarden per drager met ontvangstbewijs aan de CREG overgemaakt, waarin de 

materiële fouten die in de belangrijkste voorwaarden van 7 december 2004 geïdentificeerd 

werden, verbeterd zijn. Met de belangrijkste voorwaarden van 14 december 2004 wenst de 

N.V. FLUXYS enerzijds een goedkeuring te bekomen van de CREG betreffende de voorlopig 

opgelegde belangrijkste voorwaarden, al dan niet met wijzigingen hier aangebracht en 

anderzijds een goedkeuring te bekomen van de CREG betreffende belangrijkste 

voorwaarden die al door de CREG zijn goedgekeurd, maar waarvan de N.V. FLUXYS een 

aanpassing vraagt. 

8. De gedragscode vermeldt nergens dat wanneer de CREG tot het besluit komt dat 

sommige belangrijkste voorwaarden niet kunnen worden goedgekeurd, om redenen die door 

de CREG in haar beslissing uiteengezet worden, dit automatisch voor gevolg heeft dat het 

geheel van de belangrijkste voorwaarden afgewezen moet worden. Om de rechtszekerheid 

te waarborgen in geval van gedeeltelijke of volledige afwijzing van de belangrijkste 

voorwaarden, is de CREG van oordeel dat voor voorlopige opgelegde belangrijkste 

voorwaarden de termijn van zes maand hernieuwd wordt. Voor de al goedgekeurde 

belangrijkste voorwaarden, waarvoor door de N.V. FLUXYS aanpassingen worden 

voorgesteld is de procedure voorzien in artikel 11, derde lid, van de gedragscode van 

toepassing wanneer deze aanpassingen door de CREG niet kunnen worden goedgekeurd. 

9. Wanneer de CREG materiële vergissingen vaststelt, zoals daar kunnen zijn een 

foutieve vertaling of een foutieve verwijzing naar wetsartikelen of belangrijkste voorwaarden, 

zonder dat deze materiële vergissingen afbreuk doen aan de inhoud van de goed te keuren 

belangrijkste voorwaarde, is de CREG van oordeel dat de belangrijkste voorwaarde, waar 

alleen een materiële vergissing wordt vastgesteld, goedgekeurd kan worden onder 

voorwaarde van rechtzetting van de vastgestelde materiële vergissing. 
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10. In toepassing van de artikelen 27 en 36 van de gedragscode is de 

vervoersonderneming gehouden de door de CREG goedgekeurde belangrijkste 

voorwaarden bekend te maken via elektronische weg aan de netgebruikers. In de 

gedragscode werd evenwel geen termijn voorzien binnen dewelke deze bekendmaking moet 

gebeuren. In de gegeven omstandigheid is de CREG van oordeel dat tussen de 

kennisgeving van de beslissing en de bekendmaking van de goedgekeurde belangrijkste 

voorwaarden een redelijke termijn toegestaan kan worden. De CREG zal met de nodige 

waakzaamheid nagaan of deze redelijke termijn door de N.V. FLUXYS gerespecteerd wordt. 

11. De CREG stelt vast dat de Franstalige versie van de belangrijkste voorwaarden van 

14 december 2004 een vrije vertaling is van de Nederlandstalige versie, reden waarom 

overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 betreffende het gebruik van talen 

in bestuurszaken, de officiële versie van onderhavige beslissing in de Nerderlandse taal is 

opgesteld. 

I.3. DE GOEDKEURINGSCRITERIA VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDEN 

12. Artikel 10, §2, van de gedragscode, bepaalt dat de belangrijkste voorwaarden moeten 

betrekking hebben op de dertien elementen die het opsomt. 

Het spreekt vanzelf dat de CREG haar goedkeuring kan weigeren aan belangrijkste 

voorwaarden die onvolledig zijn, d.w.z. voorwaarden die één of meer van deze dertien 

elementen niet of slechts gedeeltelijk uitwerken en/of die niet beantwoorden aan de 

opmerkingen die de CREG formuleerde in haar beslissingen van 8 januari en 3 juni 2004. 

13. De bevoegdheid van de CREG is hiertoe echter niet beperkt. Als administratieve 

overheid heeft de CREG ook tot taak om het algemeen belang te behartigen. Het algemeen 

belang is dan ook een essentieel toetsingscriterium voor de CREG om te bepalen of de 

voorgestelde belangrijkste voorwaarden al dan niet haar goedkeuring kunnen wegdragen. 

Het algemeen belang is een ruim begrip. Voor de toepassing van artikel 11 van de 

gedragscode interpreteert de CREG dit begrip als verwijzend naar ten minste alle 

rechtsregels die van openbare orde zijn, waaronder in ieder geval de sectorspecifieke 

wetgeving en het mededingingsrecht. 
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De sectorspecifieke wetgeving 

14. De sectorspecifieke wetgeving die de CREG begrijpt onder het begrip “algemeen 

belang” omvat alle regels van openbare orde. Het betreft bijgevolg het recht van toegang tot 

de vervoersnetten, de regulering van de vervoerstarieven en de regels van de gedragscode 

(zie de paragrafen 1 tot en met 3 van deze beslissing). 

Het mededingingsrecht 

15. In het kader van de liberalisering van de gasmarkt houdt het nastreven van het 

algemeen belang onder meer het creëren van een effectieve vrije mededinging en het waken 

over het goed functioneren van de markt in (dit in het belang van de particuliere consument 

en van de diverse concurrenten op de markt). Daartoe dient erover gewaakt te worden dat 

een onderneming die een economische monopoliepositie bekleedt, geen inbreuk maakt op 

het algemeen belang door het opleggen van onredelijke, onbillijke, onevenwichtige of 

disproportionele voorwaarden aan zijn medecontractanten die de normale werking van de 

mededinging verhinderen of beperken. 

Het creëren van en waken over een effectieve vrije mededinging in het algemeen belang 

strekt verder dan enkel het verzekeren van de vrije toegang tot de vervoersnetten. De vrije 

toegang tot de vervoersnetten is weliswaar een essentiële, maar op zich geen voldoende 

voorwaarde voor het verzekeren van een daadwerkelijke mededinging op de gasmarkt. Er 

dient dan ook over gewaakt te worden dat geen enkele van de belangrijkste voorwaarden die 

de vervoersonderneming voorstelt, de normale werking van de mededinging zou verhinderen 

of beperken. 

Verder moet erop gewezen worden dat het tot stand brengen van een dergelijke effectieve 

mededinging niet beperkt is tot de markt voor de levering van aardgas aan klanten, maar alle 

markten van de gassector betreft (zoals ook de markt voor de trading van aardgas). Er kan 

dan ook evenmin toegelaten worden dat de vervoersonderneming onredelijke, onbillijke, 

onevenwichtige of disproportionele belangrijkste voorwaarden zou toepassen die de normale 

werking van de mededinging op een verbonden of naburige markt zou verhinderen of 

beperken. 
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I.4 INDICATIEF VERVOERSPROGRAMMA - NETWERKCODE 

16. Overeenkomstig artikel 96 van de gedragscode, legt de vervoersonderneming uiterlijk 

twee maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden een indicatief 

vervoersprogramma ter goedkeuring voor aan de CREG. 

Artikel 9, §§1 en 3, van de gedragscode omschrijft waaruit het indicatief vervoersprogramma 

moet bestaan en bepaalt dat dit programma voor een periode van minstens twee jaar wordt 

opgesteld en jaarlijks wordt bijgestuurd op basis van het door de vervoersonderneming 

gevoerde congestiebeleid zoals bepaald in artikel 45 van de gedragscode.  

17. Zoals door de CREG werd aangegeven in paragraaf 25 van haar voorstel (C)020606-

CREG-90 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de 

vervoersnetten voor aardgas, van 6 juni 2002, kunnen op de primaire markt de 

capaciteitstoewijzingsregels variëren in functie van de aangeboden vervoersdiensten en 

kunnen deze regels grondig verschillen naargelang ze betrekking hebben op overbrenging, 

opslag, LNG-diensten, menging en kwaliteitsconversie. In functie van de uitbouw van het 

automatisch reserveringssysteem, de door de vervoersonderneming aangeboden 

vervoersdiensten en de ontwikkeling van de secundaire markt zal het indicatief 

vervoersprogramma telkens weer moeten worden bijgestuurd en aangepast. De eventuele 

bijsturingen en aanpassingen zullen telkens goedgekeurd moeten worden door de CREG.  

Het indicatief vervoersprogramma is dus in feite een cataloog van de door de 

vervoersonderneming aangeboden producten en diensten waarvan de inhoud volledig 

verenigbaar zal moeten zijn met de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden. In die zin is 

het dus ook niet meer dan logisch dat het indicatief vervoersprogramma, zoals bepaald in 

artikel 28 van de gedragscode, bekend gemaakt wordt aan de netgebruikers. 

18. Het indicatief vervoersprogramma moet onder meer de beschrijving geven van alle 

diensten die aan gereguleerde tarieven onderworpen zijn. Zonder eenstemmige definitie van 

deze diensten zou de toepassing van gereguleerde tarieven geen einde maken aan de 

discriminatie tussen netgebruikers. De vervoersnetbeheerder zou immers, tegen gelijk tarief, 

diensten met een verschillende inhoud kunnen aanbieden. 

De indicatieve aard van het vervoersprogramma geldt voornamelijk voor de aangeboden 

hoeveelheden van elke dienst. 

Als de vervoersonderneming in de toekomst stopt met het aanbieden van een dienst om hem 

door een andere te vervangen, brengt haar commercieel beleid de geldigheid van de eerder 
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afgesloten contracten niet in het gedrang. Daarbij kunnen zich verschillende gevallen 

voordoen : 

a) de vervoersonderneming onderhandelt met de onderschrijvers van de oude diensten 

over een aanhangsel aan hun contract, ten einde het op de nieuwe definities van 

diensten af te stemmen ; 

b) de onderneming blijft in haar tariefvoorstellen de oude diensten insluiten, ook al 

worden ze niet meer aangeboden aan nieuwe netgebruikers. 

Het indicatief vervoersprogramma slaat op het toekomstige capaciteitsaanbod en heeft geen 

terugwerkende kracht. Alle bepalingen van het indicatief vervoersprogramma die verenigbaar 

zijn met de bestaande contracten gelden ook voor deze contracten. Voor zover de evolutie 

van het indicatief vervoersprogramma de vroeger verworven rechten niet in het gedrang 

brengt, is deze evolutie niet onderworpen aan de instemming van de gebruikers die 

capaciteit hebben afgenomen. 

Het voorgaande geldt onverminderd de toepassing van het mededingingsrecht en van de 

voorschriften inzake niet-discriminatie. 

19.  Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode zal de vervoersonderneming uiterlijk 

vier maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden een netwerkcode ter 

goedkeuring aan de CREG moeten voorleggen. 

Zoals door de CREG werd aangegeven in paragraaf 16 van haar voorstel  

(C)020606-CREG-90 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot 

de vervoersnetten voor aardgas van 6 juni 2002, zullen de principes betreffende de rechten 

en de verplichtingen van de vervoersonderneming en de netgebruikers inzake netevenwicht, 

nominaties en hernominaties, toewijzing van aardgas, afwijkingen en het niet respecteren 

van het netevenwicht, gebruik van opslag- en LNG-installaties, onderbrekingen, reducties, 

metingen op het vervoersnet en aansluitingsprocedure in de netwerkcode moeten worden 

uitgewerkt.  

De netwerkcode bevat alle regels over het gebruik en de werking van het automatische 

reserveringssysteem en het verband met de secundaire markt. Artikel 88 van de 

gedragscode bepaalt duidelijk dat elk voorstel tot wijziging van de netwerkcode, alvorens aan 

de goedkeuring van de CREG te worden onderworpen, vooreerst aan de netgebruikers, die 

deze netwerkcode hebben ondertekend, ter consultatie zal worden overgemaakt. Deze 

netgebruikers beschikken over minstens één maand om hun opmerkingen hieromtrent over 
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te maken aan de vervoersonderneming. De vervoersonderneming maakt het voorstel tot 

wijziging van de netwerkcode, desgevallend, vergezeld van de opmerkingen van de 

netgebruikers, ter goedkeuring over aan de CREG. 

II. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDEN VAN DE N.V. FLUXYS 

II.1. ALGEMENE OPMERKINGEN 

20. De CREG herhaalt hier niet de opmerkingen en commentaren die werden 

geformuleerd in de paragrafen 18 tot en met 26 van de beslissing van 3 juni 2004. Deze 

paragrafen behouden echter wel hun relevantie, aangezien het indicatief 

vervoersprogramma en de netwerkcode nog door de N.V. FLUXYS moeten worden 

voorgesteld. De in haar beslissing van 3 juni 2004 vernoemde studies en onderzoeken, met 

name : de onderzoeken met betrekking tot de liquiditeit van de Hub, de interoperabiliteit, de 

configuratie van het net in balanceringszones, het congestiebeleid en de operationele 

behoeften, waarvan het belang werd bevestigd in het indicatief plan van bevoorrading in 

aardgas 2004-20142, moeten nog worden verricht. 

21. Met betrekking tot de configuratie van het net in balanceringszones wenst de CREG 

haar opmerking geformuleerd in paragraaf 26 van haar beslissing van 3 juni 2004 als volgt 

aan te vullen. De huidige configuratie moet op korte termijn worden herzien, maar dergelijke 

herziening (in de zin van de reductie van het aantal zones) vereist investeringen. De CREG 

heeft een aantal investeringen in die optiek voorgesteld in haar indicatief plan van 

bevoorrading in aardgas. Die investeringen zouden in de loop van de komende jaren 

gerealiseerd moeten worden, overeenkomstig de planning opgesteld in het voormelde 

indicatief plan. Intussen vraagt de CREG aan de N.V. FLUXYS om de nadelen voor de 

netgebruikers, voortvloeiend uit deze configuratie, zoveel mogelijk te beperken. De 

N.V. FLUXYS doet dit nu reeds, onder meer door de drie BAPS voor H-gas operationeel uit 

te baten als één BAP zolang geen congestie optreedt in het net. De CREG verwijst in dit 

verband naar haar opmerking in paragraaf 59 van onderhavige beslissing met betrekking tot 

artikel 64 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004. 

                                                 
2 Voorstel  (F)040923-CREG-360  : Voorstel van indicatief plan van bevoorrading in aardgas. 
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22. Uit de raadpleging van de netgebruikers door de CREG gehouden op 

28 september 2004 en zoals vermeld in de inleiding van deze beslissing, is nogmaals 

gebleken dat het aanbod aan flexibiliteitsdiensten als beperkt wordt ervaren door de 

netgebruikers. De CREG verwijst hierbij naar paragraaf 133 van haar beslissing van 

3 juni 2004 en herhaalt in het bijzonder dat, bij de uitwerking van het indicatief 

vervoersprogramma voor haar opslagactiviteit, de N.V. FLUXYS dient rekening te houden 

met : 

• de bepalingen van de artikelen 6, 2° ; 10, §3 en 54 van de gedragscode ; 

• de mogelijkheid om contracten met een looptijd van minder dan een jaar aan te bieden. 

23. Met toepassing van arrest nr. 126.817 uitgesproken door de Raad van State op 

5 januari 2004 heeft de N.V. FLUXYS geen belangrijkste voorwaarden voor haar 

doorvoeractiviteiten in België ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd (de CREG verwijst 

in dat verband naar de inleiding van haar beslissing van 3 juni 2004). Naar aanleiding van de 

intrekking van Richtlijn 91/296/EEG van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas 

via de hoofdnetten op grond van artikel 32 van de Richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 

betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende 

intrekking van Richtlijn 98/30/EG bestudeert de CREG een aangepast reguleringskader voor 

doorvoer, dit in het licht van de besluiten van haar studie (F)030220-CREG-112 van 

20 februari 2003 over de toepassing van de gedragscode op de doorvoer van aardgas en 

van de nieuwe wetgeving in voorbereiding. 
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II.2. DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR OVERBRENGING 

24. De CREG stelt vast dat de materiële vergissingen en vertaalfouten die de CREG 

heeft vastgesteld in haar beslissing van 3 juni 2004 door de N.V. FLUXYS in aanmerking 

werden genomen in haar belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004.  

25. De CREG laat in onderhavige beslissing de wijzigingen in de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 die beperkt zijn tot de nummering 

van de artikelen, en de kruisverwijzingen naar andere artikelen, buiten beschouwing. 

II.2.1. ANALYSE VAN DE VOORAFGAANDE STANDPUNTEN EN 
OPMERKINGEN VAN DE N.V. FLUXYS 

26. Wat het juridische voorbehoud betreft verwijst de CREG naar paragraaf 15 van haar 

beslissing van 8 januari 2004 en naar paragraaf 28 van haar beslissing van 3 juni 2004. De 

opmerkingen uiteengezet in voormelde paragrafen worden hier als volledig hernomen 

beschouwd en door de CREG bevestigd.  

27. Wat betreft het verband tussen de belangrijkste voorwaarden en tariefvoorwaarden 

voor de toegang tot het vervoersnet verwijst de CREG naar paragraaf 30 van haar beslissing 

van 8 januari 2004 en naar paragraaf 29 van haar beslissing van 3 juni 2004. De 

opmerkingen uiteengezet in voormelde paragrafen worden hier als volledig hernomen 

beschouwd en door de CREG bevestigd. 

II. 2.2. ANALYSE VAN DE DEFINITIES 

28. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 31 en 32 en paragraaf 118, i en ii van haar beslissing van 

3 juni 2004. 

29. De CREG stelt vast dat in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 twee definities die al werden goedgekeurd bij beslissing van 3 juni 2004 

worden aangepast, met name : ‘basisoverdrachtscapaciteit’ en ‘aanvullende 

overdrachtscapaciteit’  ; gelet op de wijzigingen aangebracht door de N.V. FLUXYS aan de 

voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarde van artikel 18 i, zijn door het weglaten van het 

begrip “contractuele” beide definities in overeenstemming met artikel 18 i van de 
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belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004. De CREG verwijst in 

dit verband naar paragraaf 41 van onderhavige beslissing. 

30. De CREG stelt daarnaast vast dat in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

van 14 december 2004 drie nieuwe definities ter goedkeuring van de CREG worden 

voorgelegd, met name de definities van de termen ‘aanvullende toleranties voor het 

dagonevenwicht’, ‘directe schade’ en ‘materiële schade’. 

31. Met betrekking tot de definitie van ‘aanvullende toleranties voor het dagonevenwicht’ 

merkt de CREG op dat deze definitie voortvloeit uit het nieuwe artikel 76 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004. De CREG verwijst in dit verband 

naar paragraaf 64 van onderhavige beslissing. De CREG keurt deze definitie om die reden 

goed. 

32. Met betrekking tot de definitie van ‘directe schade’ stelt de CREG vast dat deze 

definitie in overeenstemming is met wat het Hof van Cassatie verstaat onder directe schade 

in het gemeen recht. 

33. Wat betreft ’materiële schade’ definieert de N.V. FLUXYS dit begrip als zijnde louter 

vermogensschade. Het gaat hier dus om schade dat een economisch waardeerbaar verlies 

inhoudt. 

34. Tot slot, stelt de CREG vast dat het begrip “Master Agreement for Transport and 

Related Services” gedefinieerd wordt als zijnde een raamoverbrengingscontract. Een 

raamovereenkomst of een raamcontract wordt in het woordenboek VAN DAELE gedefinieerd 

als zijnde een langer lopend contract waarin opdrachten en voorwaarden alleen globaal zijn 

aangegeven. Dit betekent dan ook dat een “Master Agreement for Transport and Related 

Services” niet het overbrengingscontract is. Volledigheidshalve, kan hiervoor verwezen 

worden naar de artikelen 42 en 43 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 waar duidelijk is gemaakt welke voorafgaande documenten, waaronder 

een “Master Agreement for Transport and Related Services”, resulteren in een 

overbrengingscontract.  

Voor de netgebruikers die geen gebruik maken van de onderhandelde toegang tot het 

netwerk zoals beschreven in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de gedragscode, en die dus de 

netwerkcode, vermeld in paragraaf 19 van onderhavige beslissing, ondertekenen geldt de 

netwerkcode als “Master Agreement for Transport and Related Services”.  
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35. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG om de aanpassingen aan de definities 

‘basisoverdrachtscapaciteit’ en ‘aanvullende overdrachtscapaciteit’ die de CREG reeds bij 

beslissing van 3 juni 2004 heeft goedgekeurd, goed te keuren. Daarnaast worden de nieuwe 

definities van de begrippen ‘aanvullende toleranties voor het dagonevenwicht’, ‘directe 

schade’ en ‘materiële schade’, opgenomen in de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004, door de CREG goedgekeurd. 

II.2.3. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN PER ARTIKEL 

Hoofdstuk I  – Berekeningsmethode voor de bruikbare, beschikbare en equivalente 

capaciteit 

36. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 35 tot en met 37 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

37. De CREG stelt vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 1 van 

de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging gewijzigd is. De CREG is van oordeel dat 

de aangepaste formulering van dit artikel het onderscheid tussen het 

raamoverbrengingscontract en het overbrengingscontract verduidelijkt, en keurt om die 

reden artikel 1 van de belangrijkste voorwaarden van 14 december 2004 goed. De CREG 

verwijst ook naar paragraaf 34 betreffende het ‘Master Agreement for Transport and Related 

Services’. 

38. Met betrekking tot artikel 2 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 waarvoor de CREG bij beslissing van 3 juni 2004 een voorlopig 

belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd, stelt de CREG vast dat artikel 2 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 hier volledig aan 

beantwoordt. 

39. Met betrekking tot artikel 7 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 verwijst de CREG naar paragraaf 21 van onderhavige beslissing. Een 

eventuele aanpassing van de netconfiguratie zal door de CREG slechts worden aanvaard 

indien die aanpassing gaat in de richting van een reductie van het aantal ingangs- en/of 

balanceringszones, en/of in de richting van een verruiming van de huidige ingangs- en/of 

balanceringszones. 

40. Met betrekking tot artikel 11 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 verwijst de CREG naar haar opmerkingen bij artikel 88 van de 
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belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 in paragraaf 73 van 

onderhavige beslissing.  

41. De CREG stelt ook vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde artikel 18 

van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging gewijzigd is. Overal werd het begrip 

‘contractuele’ weggelaten. De CREG is van oordeel dat de aangepaste formulering van 

artikel 18 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 

duidelijker is, en keurt om die reden artikel 18 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 goed. 

42. De CREG stelt vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 24 van 

de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging gewijzigd is. De CREG is van oordeel dat 

de aangepaste formulering van artikel 24 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 duidelijker is, met dien verstande dat de voorgestelde 

lijst van de factoren, waarmee rekening gehouden wordt in de simulatiescenario’s, niet 

limitatief kan worden geïnterpreteerd. De toevoeging van de begrippen ‘onder andere’ in 

artikel 24 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 wordt 

door de CREG dan ook goedgekeurd. 

43. De CREG stelt vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 26 van 

de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging gewijzigd is. Deze wijziging vloeit voort uit 

de wijziging van artikel 18 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 41 van onderhavige 

beslissing. De CREG is van oordeel dat de aangepaste formulering van artikel 26 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 duidelijker is, en keurt 

om die reden artikel 26 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 goed. 

44. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de aanpassingen aan de bij beslissing 

van 3 juni 2004 reeds goedgekeurde artikelen 1, 24 en 26 van de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging goed te keuren. Daarnaast keurt de CREG de artikelen 2 en 18 van de 

belangrijkste voorwaarden van overbrenging van 14 december 2004 waarvoor voorlopige 

belangrijkste voorwaarden werden opgelegd door de CREG bij beslissing van 3 juni 2004, 

eveneens goed. De CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering 

geeft aan artikel 10, §2, 1°, van de gedragscode. 
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Hoofdstuk II – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 

artikel 47, §2 van de gedragscode 

45. De CREG stelt vast dat voor wat betreft de materiële fouten vastgesteld door de 

CREG in haar beslissing van 3 juni 2004, de N.V. FLUXYS rekening heeft gehouden met 

deze opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 41 en 42 van voormelde beslissing. 

46. Met betrekking tot artikel 30 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 merkt de CREG op dat volgens de gangbare praktijk en reeds afgesloten 

vervoersovereenkomsten, de netgebruikers inzage dienen te krijgen in de over hen 

opgeslagen informatie in het aldaar vermelde register. 

47. De CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan 

artikel 10, §2, 2°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk III – Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare 

capaciteit wordt aangeboden 

48. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 45 tot en met 52 van haar beslissing van 3 juni 2004 en dat 

de in dit hoofdstuk bij beslissing van 3 juni 2004 vastgestelde materiële fouten en 

vertaalfouten werden verbeterd in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004. 

49. De CREG stelt vast dat de bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde belangrijkste 

voorwaarde in artikel 35, eerste lid, door de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

van 14 december 2004 in artikel 35, eerste lid gewijzigd werd. Deze wijziging vloeit voort uit 

de wijziging van artikel 18 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 41 van onderhavige 

beslissing. De CREG is van oordeel dat de aangepaste formulering van dit artikel duidelijker 

is, en keurt om die reden artikel 35, eerste lid van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 goed. 

50. Met betrekking tot artikel 47 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 en waarvoor de CREG bij beslissing van 3 juni 2004 een voorlopig 

belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd, stelt de CREG vast dat artikel 47 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 hier volledig aan 
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beantwoordt. De CREG keurt om die reden artikel 47 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 dan ook goed. 

51. De CREG stelt vast dat de bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikelen 42, 

43, 46, en 51 door de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 7 december 

gewijzigd zijn. De CREG is van oordeel dat de aangepaste formulering van voornoemde 

artikelen het onderscheid tussen het raamoverbrengingscontract en het 

overbrengingscontract verduidelijkt. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 41 van 

onderhavige beslissing. Met betrekking tot het voornoemde artikel 42, stelt de CREG 

bovendien vast dat een vergissing werd rechtgezet, in die zin dat de financiële garanties als 

bedoeld in hoofdstuk XII van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging niet verstrekt 

moeten worden bij de ondertekening van het raamoverbrengingscontract, maar wel ten 

laatste voor het aanvatten van de dienstverlening. Aangaande het tijdstip waarop ten laatste 

een bankgarantie verleend moet worden, verwijst de CREG naar paragraaf 92 van 

onderhavige beslissing. De CREG keurt om die redenen de artikelen 42, 43, 46 en 51 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed. 

52. De CREG stelt vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 52 

door de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 gewijzigd is. 

Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging van artikel 18 van de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004. De CREG verwijst in dit verband naar 

paragraaf 41 van onderhavige beslissing. De CREG is van oordeel dat de aangepaste 

formulering van dit artikel duidelijker is, en keurt om die reden artikel 52 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed. 

53. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG om de artikelen 35, eerste lid, 42, 43, 46, 

51 en 52 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed 

te keuren. Daarnaast keurt de CREG het artikel 47 van de belangrijkste voorwaarden van 

overbrenging van 14 december 2004 waarvoor voorlopige belangrijkste voorwaarden werden 

opgelegd door de CREG bij beslissing van 3 juni 2004, eveneens goed. De CREG is van 

oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 3°, van 

de gedragscode. 
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Hoofdstuk IV – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en van de 

flexibiliteit en de manier waarop deze regels in de vervoersovereenkomsten worden 

vastgelegd 

54. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 55 tot en met 56 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

55. Met betrekking tot artikel 59 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 waarvoor de CREG bij beslissing van 3 juni 2004 een voorlopig 

belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd, stelt de CREG vast dat artikel 59 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 hier volledig aan 

beantwoordt.  

56. Met betrekking tot artikel 60, tweede lid van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de wijziging aangebracht 

aan het bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde artikel 60, tweede lid, met name de wijziging 

van vijf dagen in vijf werkdagen beter beantwoordt aan de realiteit . Daarnaast, stelt de 

CREG evenwel een materiële vergissing vast in die zin dat de woorden “één dag” zijn 

vervangen door de woorden “één werkdag”. Dat dit een materiële vergissing is kan worden 

aangetoond door artikel 45, tweede lid, van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 waar de woorden ‘één dag’ niet vervangen werden. Het is noodzakelijk 

dat beide systemen inzake overdracht zonder bevrijding van de overdrager, op dezelfde 

basisprincipes geschoeid zijn reden waarom de CREG artikel 60, tweede lid van de 

belangrijkste voorwaarden van 14 december 2004 goedkeurt, mits verbetering van deze 

materiële vergissing. 

57. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG om de artikelen 59 en 60, tweede lid, van 

de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed te keuren, 

mits verbetering van de materiële vergissing vermeld in paragraaf 56 van onderhavige 

beslissing. De CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft 

aan artikel 10, §2, 4°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk V – Evenwicht tussen de aardgasstromen op het vervoersnet 

58. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 60 tot en met 63 van haar beslissing van 3 juni 2004. 
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59. De CREG stelt vast dat het nieuwe artikel 64 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 tegemoet komt aan de algemene opmerking 

geformuleerd in paragraaf 21 van onderhavige beslissing. Ingevolge dit artikel worden de 

drie balanceringszones op het H-gas net operationeel beschouwd als één balanceringszone 

zolang er geen congestie optreedt op het net. De CREG keurt om die reden artikel 64 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed.  

60. Met betrekking tot artikel 69 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 verwijst de CREG naar paragraaf 19 van onderhavige beslissing. De 

procedures voor informatieverstrekking, bijvoorbeeld in het geval van incident, dienen 

krachtens artikel 87 van de gedragscode in de netwerkcode worden opgenomen. 

61. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG artikel 64 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed te keuren. De CREG is van 

oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 5°, van 

de gedragscode. 

Hoofdstuk VI – Tijdseenheden en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 

van de gedragscode 

62. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 65 tot en met 69 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

63. Met betrekking tot artikel 75 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de voorgestelde wijziging van het bij 

beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel meer ruimte geeft aan de N.V. FLUXYS om 

in het indicatief vervoersprogramma tolerantieniveau’s aan te passen aan de toevoer- en 

afnamepatronen van de netgebruikers, overeenkomstig artikel 53 van de gedragscode en 

keurt de CREG om die reden artikel 75 van de belangrijkste voorwaarden van overbrenging 

van 14 december 2004 goed. 

64. De CREG stelt vast dat een nieuw artikel 76 van belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de CREG. Dit 

artikel geeft aan de N.V. FLUXYS de mogelijkheid een nieuwe dienst aan te bieden, die 

beantwoordt aan een duidelijke vraag uitgedrukt door de netgebruikers tijdens de 

raadpleging gehouden door de CREG op 28 september 2004. De CREG stelt tevens vast dat 

de voorgestelde link tussen de maximaal beschikbare additionele DIT enerzijds en de 

onderschreven vervoerscapaciteit anderzijds op een niet-discriminatoire manier invulling 
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geeft aan artikel 10, §3, van de gedragscode. De CREG keurt om die reden artikel 76 van de 

belangrijkste voorwaarden van overbrenging van 14 december 2004 goed. 

65. Met betrekking tot artikel 78 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 waarvoor de CREG bij beslissing van 3 juni 2004 een voorlopig 

belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd, stelt de CREG vast dat artikel 78 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 hier volledig aan 

beantwoordt. 

66. Met betrekking tot artikel 80 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de voorgestelde wijziging, zijnde de 

toevoeging ‘en/of in functie van de temperatuur’ aan het bij beslissing van 3 juni 2004 

goedgekeurde artikel meer ruimte geeft aan de N.V. FLUXYS om in het indicatief 

vervoersprogramma tolerantieniveau’s aan te passen aan de toevoer- en afnamepatronen 

van de netgebruikers, overeenkomstig artikel 53 van de gedragscode. Om die reden keurt de 

CREG artikel 80 van de belangrijkste voorwaarden van overbrenging van 14 december 2004 

goed.  

67. Met betrekking tot het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 81 en het 

nieuwe artikel 82 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen leiden tot een 

verduidelijking van de tekst, en beter aansluiten bij de operationele exploitatieregels van het 

vervoersnet. De CREG stelt tevens vast dat de in artikel 81 voorgestelde relatie tussen de 

maximale hoegrootheid aanvullende CIT niet-SLP beschikbaar per bevrachter en per BAP 

enerzijds en de onderschreven afnamecapaciteit niet-SLP per BAP anderzijds op een niet-

discriminatoire manier invulling geeft aan artikel 10, §3, van de gedragscode. De CREG 

keurt om die reden de artikelen 81 en 82 van de belangrijkste voorwaarden van overbrenging 

van 14 december 2004 goed. 

68. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de artikelen 75, 76 en 80 tot en met 82 

van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed te keuren. 

Daarnaast keurt de CREG het artikel 78 van de belangrijkste voorwaarden van overbrenging 

van 14 december 2004 waarvoor voorlopige belangrijkste voorwaarden werden opgelegd 

door de CREG bij beslissing van 3 juni 2004, eveneens goed. De CREG is van oordeel dat 

dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 6°, van de 

gedragscode. 
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Hoofdstuk VII – Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de 

netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

69. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 71 en 73 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

70. Met betrekking tot artikel 85 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 waarvoor de CREG bij beslissing van 3 juni 2004 een voorlopig 

belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd, stelt de CREG vast dat artikel 85 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 hier volledig aan 

beantwoordt.  

71. Gelet op het voorgaande keurt de CREG artikel 85 van de belangrijkste voorwaarden 

van overbrenging van 14 december 2004 waarvoor voorlopige belangrijkste voorwaarden 

werden opgelegd door de CREG bij beslissing van 3 juni 2004, goed. De CREG is van 

oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 7°, van 

de gedragscode. 

Hoofdstuk VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit op de verschillende ingangspunten 

van het vervoersnet 

72. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 75 tot en met 78 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

73. De CREG stelt vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 88 van 

de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging gewijzigd is, dit om rekening te houden met 

de inwerkingstelling van het ingangspunt “Zandvliet H”. De CREG stelt tevens vast dat, 

dankzij de verwijzing naar “fysieke” ingangspunten en gelezen samen met artikel 11 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004, de Hub van 

Zeebrugge nu ondubbelzinnig beschouwd wordt als een ingangspunt van het vervoersnet. 

De CREG stelt echter vast dat de Hub voorlopig niet kan gebruikt worden als uitgangspunt 

van het vervoersnet in het kader van binnenlandse vervoersactiviteiten. De CREG vraagt 

aan de N.V. FLUXYS om op korte termijn, mede rekening houdend met de geplande 

ontwikkeling van de Hub van Zeebrugge, te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om 

de Hub tevens aan te duiden als uitgangspunt in het kader van binnenlandse 

vervoersactiviteiten. De CREG zal in het kader van haar in het indicatief plan aangekondigde 

studies de problematiek inzake de Hub van Zeebrugge bestuderen en terzake de 

noodzakelijke aanbevelingen doen en indien nodig een aanpassing vragen van de 
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belangrijkste voorwaarden voor overbrenging op basis van artikel 11, laatste lid, van de 

gedragscode. 

74. Met betrekking tot de wijziging van de bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde 

artikelen 91 en 92 in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 

stelt de CREG vast dat er rekening werd gehouden met de laatste evoluties inzake 

harmonisatie van gaskwaliteiten in de schoot van EASEE-GAS. Rekening houdend met het 

gestelde in paragraaf 20 van onderhavige beslissing alsook met artikel 3 van de 

gedragscode, keurt de CREG de artikelen 91 en 92 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 goed. 

75. De CREG stelt vast dat in dit hoofdstuk het bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde 

artikel 91 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging is weggelaten. De CREG is 

van oordeel dat op die manier rekening wordt gehouden met de opmerking geformuleerd in 

paragraaf 155 van haar beslissing van 3 juni 2004. Er geldt met name geen specifieke 

kwaliteitsvereiste meer aan de ingangspunten van het vervoersnet voor gas dat bestemd is 

voor injectie in de opslaginstallatie van Loenhout. De CREG meent dat deze wijziging een 

belangrijke stap vooruit is om de opslaginstallatie toegankelijk te maken voor alle 

netgebruikers. De CREG keurt deze wijziging aan artikel 91 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 om die reden goed en verwijst in dit 

verband naar paragraaf 126 van onderhavige beslissing. 

76. Met betrekking tot de artikelen 94 en 95 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de voorgestelde 

aanpassing van de bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikelen de toepasbare 

regels verduidelijken in het geval dat hetzij de bevrachter, hetzij de N.V. FLUXYS gas buiten 

specificaties leveren respectievelijk aan een ingangs- en uitgangspunt van het vervoersnet. 

In die artikelen wordt met name het nuttige onderscheid gemaakt tussen bewuste en 

onbewuste levering van gas buiten specificaties. De CREG keurt deze aanpassingen aan 

artikelen 94 en 95 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004om die reden goed. 

77. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de artikelen 88, 91, 92, 94 en 95 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed te keuren. De 

CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, 

§2, 8°, van de gedragscode. 
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Hoofdstuk IX – Nalevingsprogramma 

78. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 81 en 82 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

79. De CREG stelt vast dat de term “nalevingsverantwoordelijke” in de tekst van de 

artikelen 100, 105 en 106 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 vervangen wordt door de term “nalevingscoördinator”. De CREG 

aanvaardt deze verandering en keurt om die reden de aanpassing van de artikelen 100, 105 

en 106 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed. 

80. Met betrekking tot artikel 102, 4°, van de belangrijkste voorwaarde voor overbrenging 

van 14 december 2004, stelt de CREG vast dat dit artikel volledig beantwoordt aan 

artikel 100, 4° van de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste 

voorwaarden en keurt de CREG om die reden artikel 102, 4°, van de belangrijkste 

voorwaarde voor overbrenging van 14 december 2004 goed. 

81. Gelet op het voorgaande keurt de CREG artikel 102, 4°, van de belangrijkste 

voorwaarde voor overbrenging van 14 december 2004, waarvoor een voorlopige 

belangrijkste voorwaarde werd opgelegd bij beslissing van 3 juni 2004, goed. Daarnaast 

keurt de CREG de aanpassing van de artikelen 100, 105 en 106 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed. De CREG van oordeel dat dit 

hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 9°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen  

82. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen aangaande 

vastgestelde materiële fouten en vertaalfouten geformuleerd in de paragrafen 85 tot en met 

87 van haar beslissing van 3 juni 2004. 
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Hoofdstuk XII – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming 

of van de netgebruiker en financiële garanties 

83. Voorafgaandelijk wenst de CREG op te merken dat de aansprakelijkheden tussen de 

N.V. FLUXYS en de eindafnemers, overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de 

gedragscode, geen onderwerp zijn van de belangrijkste voorwaarden die aan de CREG ter 

goedkeuring moeten worden voorgelegd. De CREG merkt hierbij op dat de 

aansluitingsovereenkomst, die overeenkomstig artikel 84, §1, van de gedragscode, tussen 

de N.V. FLUXYS en de op haar net aangesloten netgebruikers wordt afgesloten, de 

aangewezen plaats is om die aansprakelijkheden tussen de N.V. FLUXYS en de op haar net 

aangesloten eindafnemers te regelen. Hoewel de voormelde aansluitingsovereenkomsten de 

goedkeuring van de CREG niet ex ante moeten wegdragen, mogen zij uiteraard niet strijdig 

zijn met het algemene belang en met name geen onredelijke, onbillijke, onevenwichtige of 

disproportionele voorwaarden inhouden die de normale werking van de markt verstoren.  

De aansluitingstarieven worden door de vervoersonderneming ter goedkeuring voorgelegd 

aan de CREG in uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de 

algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de 

boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied. 

Deze kunnen eventueel functie zijn van tussen de vervoersonderneming en de eindafnemer 

afgesproken aansprakelijkheidsregelingen rekening houdend met de richtsnoeren zoals 

bepaald in artikel 15/5, §2, tweede lid, van de gaswet. Zoals gebruikelijk zal de N.V. FLUXYS 

de redelijkheid van de betrokken kosten moeten aantonen, inzonderheid de eerbiediging van 

het “at arm’s length” principe. 

84. De CREG stelt vast dat de artikelen 120 tot en met 122 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 in grote mate rekening houden met 

de opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 91 tot 99 van de beslissing van 3 juni 2004 

en op grond waarvan de CREG voorlopige belangrijkste voorwaarden heeft opgelegd. 

85. In haar beslissing van 3 juni 2004 heeft de CREG volgende voorlopige belangrijkste 

voorwaarden opgelegd : 

“Art. 118. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop van 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen Fluxys en de bevrachter 
en/of hun verbonden vennootschappen zullen voornoemde partijen uitsluitend 
aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor de directe en materiële 
schade in oorzakelijk verband met de fout. Deze schadevergoeding wordt begrensd 
overeenkomstig artikel 121. Alle andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.” 
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“Art. 121, §1 Met uitsluiting van de verschuldigde boetes en van de artikelen 92, §2 
en 93, §2 bedraagt de schadevergoeding maximum :  
a/ per schadegeval : een bedrag gelijk aan 500.000 EURO   ; 
b/ per contractjaar : een bedrag gelijk aan 1.500.000 EUR per betrokken 
bevrachter tijdens het contractjaar voor al zijn overbrengingscontracten. 

§2 De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 a 
en b overschrijdt.” 

Wat betreft artikel 120 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004, stelt de CREG vast dat voornoemd artikel in grote mate dezelfde 

draagwijdte heeft als artikel 118 van de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde 

belangrijkste voorwaarden. Beide artikelen werken een aansprakelijkheidsregeling uit tussen 

de N.V. FLUXYS en de bevrachter.  

Voor artikel 120, eerste lid, van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004 bestaat er met artikel 118 van de bij beslissing van 3 juni voorlopig 

opgelegde belangrijkste voorwaarden geen verschil. Met name, in geval van een 

contractuele wanprestatie en/of in geval van samenloop van een contractuele en 

buitencontractuele fout ten laste van de N.V. FLUXYS, zal de bevrachter uitsluitend 

aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor zijn directe materiële schade. Het 

gaat dus om schade die een economisch waardeerbaar verlies inhoudt dat in rechtstreeks en 

onmiddellijk verband staat met de fout van de N.V. FLUXYS. Alle andere schade van de 

bevrachter is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit wil dus zeggen dat de bevrachter geen aanspraak 

kan maken op indirecte schade en/of immateriële schade. 

Daarentegen, wordt wel een verschil vastgesteld tussen artikel 120, tweede lid, van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 en artikel 118 van de 

bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden. Het verschil 

bestaat erin dat in geval van een contractuele wanprestatie en/of in geval van samenloop 

van een contractuele en buitencontractuele fout ten laste van de bevrachter, de 

N.V. FLUXYS niet alleen aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding voor haar 

directe materiële schade, maar ook voor haar indirecte materiële schade. De indirecte 

materiële schade wordt in artikel 120, tweede lid van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004, uitdrukkelijk gelimiteerd tot de schadevergoeding die 

de N.V. FLUXYS zou moeten betalen aan andere bevrachters voor hun directe materiële 

schade, met uitsluiting van de schadevergoeding die deze bevrachters aan hun eindklant 

zouden moeten betalen en op voorwaarde dat de directe materiële schade van deze 

bevrachters in oorzakelijk verband staat met de contractuele wanprestatie en/of in 

samenloop met een contractuele en buitencontractuele fout van de bevrachter.  
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Aangaande ‘indirecte schade’ laat de CREG opmerken dat het Belgisch contractenrecht het 

begrip “indirecte schade” niet kent en dat hiervoor evenmin een algemeen geldende 

wettelijke of jurisprudentiële definitie bestaat. Het begrip “indirecte schade” is in essentie een 

concept dat voortkomt uit internationale contracten die geïnspireerd zijn door de Common 

law. Om redenen hiervan is het dus niet uitgesloten dat in de praktijk hierover vragen kunnen 

rijzen naar de interpretatie van het begrip “indirecte schade” alsook naar de rechtsgeldigheid 

van een dergelijke uitsluiting in een aansprakelijkheidsregeling. Aangezien in de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 de N.V. FLUXYS het 

begrip ‘indirecte schade’ uitdrukkelijk gelimiteerd heeft tot deze schade die tussen haakjes 

vermeld staat en aangezien deze definiëring perfect verzoenbaar is met wat het Hof van 

Cassatie verstaat onder ‘directe schade’, kan de CREG de omschrijving van het begrip 

‘indirecte schade’ als zijnde elke schade die zich situeert in een logisch oorzakelijk verband 

na de schade die is ontstaan als het rechtstreekse en onmiddellijk resultaat van de 

contractuele wanprestatie of de onrechtmatige daad aanvaarden. 

Een ander verschil dat de CREG vaststelt, is dat in artikel 120 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 vermeld staat dat in geval van zware 

fout, opzettelijke fout of bedrog het plafond van artikel 121 van de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004 niet van toepassing is. In artikel 118 van de bij 

beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden was deze 

uitzondering niet opgenomen zodat voor zware fout, opzettelijke fout of bedrog de hieruit 

voortvloeiende schadevergoeding begrensd was. Daar dit een uitbreiding is van de 

aansprakelijkheid voor beide partijen, heeft de CREG hiertegen geen bezwaar. Tot slot, 

voorzag artikel 118, §2, van de bij beslissing van 3 juni voorlopig opgelegde belangrijkste 

voorwaarden een vrijwaringclausule boven het plafond. De CREG had deze 

vrijwaringsclausule in haar voorlopige belangrijkste voorwaarden opgenomen omdat de 

N.V. FLUXYS hiervoor vragende partij was. Aangezien de CREG vaststelt dat de 

N.V. FLUXYS hierom niet meer vraagt, gaat de CREG akkoord om deze vrijwaringclausule 

niet te hernemen. 

86. De CREG stelt vast dat artikel 119 van de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig 

opgelegde belangrijkste voorwaarden niet opgenomen werd in de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004. 

“ Art. 119. Met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, wordt in geval 
van buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys en/of de bevrachter 
en/of hun verbonden vennootschappen, alsook in geval van coëxistentie van 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk iedere 
gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan, elk verlies van markt, 
productie, winsten, inkomsten, verlies van roerend en/of onroerend genot en andere 



 
32/55

gelijkaardige financiële en economische verliezen in oorzakelijk verband met de fout 
waarvan sprake in onderhavig artikel. Voor alle andere schade, evenals indirecte 
schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel, is de 
schadevergoeding begrensd overeenkomstig artikel 121. Onder indirecte schade 
wordt verstaan elke directe en materiële schade in hoofde van de derde”. 

Tijdens de gesprekken die hebben plaatsgehad tussen de N.V. FLUXYS en de CREG is 

komen vast te staan dat voor een zuivere onrechtmatige daad, wat dus een daad impliceert 

die buiten het toepassingsgebied van de overbrengingsactiviteiten valt, het opnemen van 

een aansprakelijkheidsregeling hiervoor in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

niet thuis hoort. Hierop moet duidelijk het gemeen recht worden toegepast. Verder, voor wat 

betreft de coëxistentie van contractuele en buitencontractuele fout, is eveneens naar 

aanleiding van de veelvuldige gesprekken die hebben plaatsgehad tussen de N.V. FLUXYS 

en de CREG duidelijk geworden dat met het begrip “derde” die eventueel betrokken kan zijn 

in het kader van coëxistentie van contractuele en buitencontractuele fout, iedere derde-

netgebruiker bedoeld wordt die geen bevrachter is, met name de eindklant die aangesloten 

is op het vervoersnet. Gelet op het feit dat het toepassingsgebied van belangrijkste 

voorwaarden in het algemeen zich beperkt tot deze netgebruikers die toegang vragen tot en 

gebruik maken van het vervoersnet, hoort het uitwerken van een aansprakelijkheidsregeling, 

waarin ook gefocust wordt op iedere andere netgebruiker die geen bevrachter en/of 

opslaggebruiker is, niet thuis in de belangrijkste voorwaarden. De CREG heeft bijgevolg dan 

ook geen bezwaar dat artikel 119 van de voorlopige opgelegde belangrijkste voorwaarden 

niet hernomen wordt in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004. 

87. De CREG stelt vast dat artikel 120 van de bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde 

voorlopige belangrijkste voorwaarden niet opgenomen werd in de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004.  

“ Art. 120. Fluxys is jegens de bevrachter aansprakelijk ten belope van de waarde van 
het door deze bevrachter in het vervoersnet geïnjecteerde gas in geval van verlies 
van dit gas, voor zover dit verlies niet werd veroorzaakt door de bevrachter.” 

Tijdens de gesprekken die hebben plaatsgehad tussen de N.V. FLUXYS en de CREG is 

komen vast te staan dat verlies aan gas gelijk staat met de directe materiële schade die een 

bevrachter kan lijden ingevolge een contractuele wanprestatie en/of in geval van samenloop 

van een contractuele en buitencontractuele fout in hoofde van de N.V. FLUXYS. Het 

vorderen van deze schade is reeds voorzien in artikel 120 van de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004, zodat artikel 120 van de bij beslissing van 

3 juni 2004 opgelegde voorlopige belangrijkste voorwaarden overbodig is geworden. 
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88. Wat betreft artikel 121 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 

14 december 2004, stelt de CREG vast dat dit artikel een klein verschil vertoont met 

artikel 121 van de bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde voorlopige belangrijkste 

voorwaarden. 

“Art. 121, §1 Met uitsluiting van de verschuldigde boetes en van de artikelen 92, §2 
en 93, §2 bedraagt de schadevergoeding maximum :  
a/ per schadegeval : een bedrag gelijk aan 500.000 EURO  ; 
b/ per contractjaar : een bedrag gelijk aan 1.500.000 EUR per betrokken 
bevrachter tijdens het contractjaar voor al zijn overbrengingscontracten. 

§2 De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 a 
en b overschrijdt.” 

Dit kleine verschil bestaat erin dat de schadevergoeding bedoeld in artikel 121 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 de eventueel 

verschuldigde tariefsupplementen niet omvatten. Dit is ook logisch daar penaliteiten slechts 

verschuldigd kunnen zijn wanneer door de fout van een bevrachter, deze bevrachter in 

onevenwicht komt. Zelfs wanneer de bevrachter een fout zou kunnen bewijzen in hoofde van 

de N.V. FLUXYS, zal deze bevrachter in de begroting van zijn directe materiële schade nooit 

de door hem verschuldigde penaliteiten kunnen opnemen, vermits hij zelf schuld treft 

waardoor de penaliteiten opeisbaar zijn geworden. Verder, gelet op het feit dat de 

netgebruikers die deelgenomen hebben aan de consultatievergadering van 

28 september 2004 hierop geen opmerkingen hebben geformuleerd, alsook gelet op de 

afwezigheid van schriftelijke opmerkingen door de netgebruikers hieromtrent, keurt de CREG 

artikel 121 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 

goed. 

De CREG stelt ook vast dat de vrijwaringclausule boven het plafond zoals voorzien in 

artikel 121, §2, van de voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden weggelaten werd in 

artikel 121 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004. 

Aangezien deze vrijwaringclausule geen meerwaarde biedt, daar de schadevergoeding voor 

zowel de N.V. FLUXYS als de bevrachter gelimiteerd is tot eenzelfde plafond, gaat de CREG 

akkoord om deze vrijwaringclausule niet te hernemen. 

89. De CREG stelt vast dat artikel 122 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 specificeert dat behoudens in geval van zware fout, 

opzettelijke fout of bedrog partijen wederzijds aan elkaar verzaken een regresvordering in te 

stellen. 
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“ Art. 122. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk 
letsel voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun 
vertegenwoordigers, is niet begrensd.” 

De CREG heeft hiertegen geen bezwaar. Ook de belofte van beide partijen opdat hun 

respectievelijke verzekeraar de verzaking van een dergelijk verhaalsrecht zal aanvaarden, 

stuit op geen afkeuring vanwege de CREG op voorwaarde dat wanneer een partij er niet in 

slaagt om bij zijn verzekeraar zijn akkoord te verkrijgen voor de afstand van verhaal, dit niet 

beschouwd kan worden als zijnde een contractuele wanprestatie. 

90. Om deze redenen keurt de CREG de artikelen 120 tot en met 122 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 goed. 

91. De CREG stelt vast dat de artikelen 123 tot 126 van de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004 in grote mate rekening houden met de 

opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 101 tot 108 van de beslissing van 3 juni 2004 en 

op grond waarvan de CREG bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopige belangrijkste 

voorwaarden heeft opgelegd. 

92. Met betrekking tot artikel 124 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

van 14 december 2004, stelt de CREG vast dat de termijn van 30 dagen werd weggelaten. 

De informele gesprekken die hebben plaatsgehad tussen de N.V. FLUXYS en de CREG 

hebben aangetoond dat de weerhouden termijn van 30 dagen op praktische moeilijkheden 

stuit. Met name, het verwerken van de aanvraag om toegang te verkrijgen tot het 

vervoersnet en de aanvaarding hiervan door de N.V. FLUXYS neemt in de praktijk tussen de 

10 à 20 dagen in beslag. Er kan hiervoor verwezen worden naar het schema uiteengezet in 

artikel 40 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004. De 

uiteindelijke indienststelling is reeds mogelijk 2 dagen nadat de N.V. FLUXYS de toegang tot 

en het gebruik van het vervoersnet heeft aanvaard. Dit betekent dan ook dat de opgelegde 

termijn van tenminste 30 dagen voor het aanvatten van de dienstverlening voorbij gaat aan 

de doelstelling hiervan, zijnde dat een bankgarantie reeds verleend zou moeten worden door 

de bevrachter alvorens hij een aanvraag voor toegang tot het vervoersnet heeft ingediend bij 

de N.V. FLUXYS. Het is duidelijk dat dit niet de bedoeling kan zijn voor het verlenen van een 

bankgarantie.  
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93. De CREG stelt vast dat voor het overige de artikelen 123 tot 126 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 volledig rekening gehouden hebben 

met de voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden van de artikelen 124 tot 126. Om 

deze redenen keurt de CREG de artikelen 123 tot 126 van de belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van 14 december 2004 goed. De CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk 

op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk XIII – Voorwaarden betreffende de opzegging van een vervoerscontract 

waaronder gebeurlijke schadevergoedingen 

94. De CREG stelt vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 reeds goedgekeurde 

artikel 127 in de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 door 

de N.V. FLUXYS gewijzigd werd. In het eerste lid van artikel 127 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004, wordt het begrip “in de 

overbrengingscontracten” gewijzigd door “in de Master Agreement for Transport and Related 

Services”. Gelet op wat onder dit begrip verstaan wordt (zie paragraaf 34 van onderhavige 

beslissing), alsmede gelet op de opmerkingen geformuleerd door de CREG in paragraaf 37 

van onderhavige beslissing, keurt de CREG artikel 127, eerste lid van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging van 14 december 2004 om die reden goed. De CREG is van 

oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 13°, van 

de gedragscode. 



 
36/55

II.2. DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR OPSLAG 

95. De CREG stelt vast dat de materiële vergissingen en vertaalfouten die de CREG 

heeft vastgesteld in haar beslissing van 3 juni 2004 door de N.V. FLUXYS in aanmerking 

werden genomen in haar belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004.  

96. De CREG laat in onderhavige beslissing de wijzigingen in de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 die beperkt zijn tot de nummering van de 

artikelen, en de kruisverwijzingen naar andere artikelen, buiten beschouwing. 

II.2.1. ANALYSE VAN DE VOORAFGAANDE STANDPUNTEN EN 
OPMERKINGEN VAN DE N.V. FLUXYS 

97. Wat betreft het juridische voorbehoud, verwijst de CREG naar paragraaf 26 van 

onderhavige beslissing. 

98. Wat betreft het verband tussen belangrijkste voorwaarden en tariefvoorwaarden voor 

de toegang tot het vervoersnet, verwijst de CREG naar paragraaf 27 van onderhavige 

beslissing. 

II. 2.2. ANALYSE VAN DE DEFINITIES 

99. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 116 tot 118 en 189, i en ii van haar beslissing van 3 juni 2004. 

100. De CREG stelt vast dat er twee nieuwe definities ter goedkeuring aan de CREG 

worden voorgelegd, met name de definities van de termen ‘directe schade’ en ‘materiële 

schade’. De CREG verwijst in dit verband naar de paragrafen 32 en 33 van onderhavige 

beslissing. 

101. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de definities van ‘directe schade’ en 

‘materiële schade’ van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 

goed te keuren. 
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II.2.3. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN PER ARTIKEL 

Hoofdstuk I  – Berekeningsmethode van de bruikbare en beschikbare capaciteit 

102. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 121 tot en met 126 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

103. Met betrekking tot artikel 6 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, merkt de CREG op dat dit artikel volledig beantwoordt aan wat de CREG 

in haar beslissing van 3 juni 2004 in paragraaf 127 als belangrijkste voorwaarde heeft 

opgelegd. Om deze reden keurt de CREG artikel 6 van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 goed.  

104. Met betrekking tot de artikelen 6, 7, 10, 11, 18, 19, 21 en 22 van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 merkt de CREG op dat het een essentiële 

taak is van de vervoersonderneming om bruikbare en beschikbare capaciteiten zo accuraat 

mogelijk te bepalen. De CREG benadrukt dat het principe opgenomen in artikel 4 van de 

gedragscode, tevens aangehaald in artikel 23 van de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van 14 december 2004 alsook in artikel 34 van de belangrijkste voorwaarden 

voor opslag van 14 december 2004, ook van groot belang is in het kader van de 

opslagactiviteiten : de vervoersonderneming dient haar operationele behoeften en de 

beschikbare capaciteiten zo te bepalen dat alle bruikbare capaciteit ter beschikking van de 

netgebruikers wordt gesteld. 

105. Gelet op het voorgaande, keurt de CREG artikel 6 van de belangrijkste voorwaarden 

voor opslag van 14 december 2004, waarvoor bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig 

belangrijkste voorwaarden werden opgelegd, goed. De CREG is van oordeel dat dit 

hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 1°, van de gedragscode.  

Hoofdstuk II – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 

artikel 47, §2 van de gedragscode  

106. Met betrekking tot artikel 31 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag merkt de 

CREG op dat volgens de gangbare praktijk en reeds afgesloten vervoersovereenkomsten, 

de netgebruikers inzage dienen te krijgen in de over hen opgeslagen informatie in het aldaar 

vermelde register. 
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Hoofdstuk III – Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare 

capaciteit wordt aangeboden 

107. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 131 tot en met 133 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

108. De CREG vast dat in artikel 36, tweede lid van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 de N.V. FLUXYS het Slochterengas heeft opgenomen in de 

ratio die wordt gebruikt voor de verdeling van de capaciteiten tussen opslaggebruikers. Zoals 

aangehaald in paragraaf 132 van haar beslissing van 3 juni 2004, is de CREG van oordeel 

dat de L-gas markt een gescheiden markt is. Bovendien is geweten dat de seizoenflexibiliteit 

van de invoercontracten voor Slochterengas veel groter is dan deze die beschikbaar of 

economisch verantwoord is voor het invoeren van rijk gas. De N.V. FLUXYS heeft tijdens de 

voorbereiding van onderhavige beslissing echter per mail op 1 december 2004 

geargumenteerd dat er een sterke operationele band is tussen de benutting van de volledige 

piekuitzendcapaciteit van Loenhout enerzijds en het gebruik van de transfo’s (met name voor 

de bevoorrading van de L-gas markt) anderzijds. Daarnaast argumenteert de N.V. FLUXYS 

in diezelfde mail dat opslagcapaciteit een belangrijk hulmiddel is om de marktopportuniteiten 

die zich op de vrije markt voordoen, te benutten. De N.V. FLUXYS stelt daarbij dat de 

liquiditeit van de (weliswaar gescheiden) L-markt verhoogd kan worden indien de 

leveranciers actief op die markt ook marktopportuniteiten die zich voordoen op de H-markt 

kunnen benutten. De CREG wenst rekening te houden met de aan belang winnende trading- 

en arbitragemogelijkheden en erkent dat alle leveranciers marktopportuniteiten moeten 

kunnen benutten, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen L-gas leveranciers en H-

gas leveranciers. Om deze redenen, en teneinde de liquiditeit op de L-markt te bevorderen, 

keurt de CREG artikel 36, tweede lid, van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 

109. Verder stelt de CREG vast dat in artikel 36, vijfde lid, van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 de woorden ‘worden duidelijk vastgelegd’ 

vervangen zijn door de woorden ‘zijn duidelijk vastgelegd’. De CREG heeft hierop geen 

enkele opmerking te formuleren en keurt artikel 36, vijfde lid van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 goed. 

110. Gelet op het voorgaande, keurt de CREG artikel 36, tweede lid, van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004, waarvoor een voorlopige belangrijkste 

voorwaarde werd opgelegd bij beslissing van 3 juni 2004, goed, en keurt de CREG de 

aanpassing van het reeds goedgekeurde artikel 36, vijfde lid, van de belangrijkste 
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voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 goed. De CREG is van oordeel dat dit 

hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 3°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk IV – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en de 

manier waarop deze regels in de contracten worden vastgelegd 

111. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 136 tot en met 140 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

112. Met betrekking tot artikel 42 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 merkt de CREG op dat dit artikel volledig beantwoordt aan wat de CREG 

in haar beslissing van 3 juni 2004 in paragraaf 141 als belangrijkste voorwaarde heeft 

opgelegd. Om deze reden keurt de CREG artikel 42 van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 goed. 

113. Met betrekking tot artikel 45, tweede lid van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de wijziging aangebracht aan het 

bij beslissing van 3 juni 2004 opgelegde artikel een nuttige verduidelijking inhoudt en keurt 

ze om die reden artikel 45 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 

114. Gelet op het voorgaande, keurt de CREG de artikelen 42 en 45 van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004, waarvoor voorlopige belangrijkste 

voorwaarden werden opgelegd bij beslissing van 3 juni 2004, goed. De CREG is van oordeel 

dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 4°, van de 

gedragscode. 

Hoofdstuk V – Evenwicht van aardgasstromen in de opslaginstallatie 

115. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 142 tot en met 144 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

116. Met betrekking tot de artikelen 50, 52, 52bis en 53, laatste lid van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 merkt de CREG op dat deze artikelen 

volledig beantwoorden aan wat de CREG in haar beslissing van 3 juni 2004 in de 

paragrafen 142, 143, 144 en 145 als belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd. Om deze 

reden keurt de CREG deze artikelen van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 
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117. De CREG stelt vast dat de bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikelen 54 

en 55 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag gewijzigd zijn. De aangebrachte 

wijziging van de artikelen 54 en 55 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 onderstreept het belang van gepast overleg tussen de N.V. FLUXYS en 

de opslaggebruikers. De CREG zelf heeft het belang van dat overleg meermaals benadrukt, 

en is van oordeel dat de voorgestelde wijziging volledig in lijn is met het gestelde in artikel 72 

van de gedragscode, waarnaar verwezen wordt. De CREG keurt om die redenen de 

aanpassing van de artikelen 54 en 55 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 

118. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de artikelen 50, 52, 52bis, 53, laatste lid, 

van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004, waarvoor voorlopige 

belangrijkste voorwaarden werden opgelegd bij beslissing van 3 juni 2004, alsook de 

artikelen 54 en 55 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 

goed te keuren. De CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering 

geeft aan artikel 10, §2, 5°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk VI – Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van 

de gedragscode 

119. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 147 en 149 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

120. Met betrekking tot de artikel 56 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 merkt de CREG op dat dit artikel volledig beantwoordt aan wat de CREG 

in haar beslissing van 3 juni 2004 in paragraaf 149 als belangrijkste voorwaarde heeft 

opgelegd. Om deze reden keurt de CREG artikel 56 van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 goed. 

121. Gelet op het voorgaande, is CREG van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 6°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk VII – Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de 

netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

122. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 150 en 151 van haar beslissing van 3 juni 2004. 
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123. Gelet op het voorgaande, is CREG van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 7°, van de gedragscode.  

Hoofdstuk VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit 

124. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 154 tot en met 160 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

125. Met betrekking tot artikel 59 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 merkt de CREG op dat dit artikel volledig beantwoordt aan wat de CREG 

in haar beslissing van 3 juni 2004 in paragraaf 161 als belangrijkste voorwaarde heeft 

opgelegd. Om deze reden keurt de CREG artikel 59 van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 goed. 

126. Met betrekking tot artikel 60 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 stelt de CREG vast dat het bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig 

opgelegde artikel 60 werd aangevuld met een aantal bepalingen inzake kwaliteitsvereisten. 

Deze wijziging houdt een beperking in van de aanvaardbare kwaliteitsspecificaties op het 

ingangspunt van de opslaginstallatie van Loenhout. De N.V. FLUXYS behoudt zich met 

name het recht om injectie van gas in de opslaginstallatie van Loenhout tijdelijk stop te 

zetten indien dat gas een CO2-gehalte hoger dan 2% zou hebben, of hoger dan 1% over een 

langere periode. De N.V. FLUXYS heeft de CREG gemeld dat deze grenzen tot op de dag 

van vandaag nooit werden overschreven. Evenwel is het nodig, in het kader van een efficiënt 

en economisch verantwoorde exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van de opslaginstallatie 

van Loenhout, en overeenkomstig het algemeen principe ingeschreven in artikel 2 van de 

gedragscode, deze grenzen te handhaven. Dit is tevens een antwoord op de vragen gesteld 

in paragraaf 212 van de beslissing van 8 januari 2004. Gelet op het voorgaande kan de 

CREG deze beperking aanvaarden, en kan de CREG artikel 60 van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 goedkeuren, met dien verstande dat de 

voorgestelde beperking slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal mogen worden 

ingeroepen. De CREG beschouwt die beperking als een maatregel die op relatief korte 

termijn zal moeten worden herzien in functie van de evolutie van de aardgasstromen op het 

vervoersnet enerzijds en van de harmonisatie van kwaliteitsspecificaties op Europees niveau 

anderzijds. 

127. Met betrekking tot het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 61 van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag stelt de CREG vast dat in artikel 61 van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 de kwaliteitsspecificaties voor 
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het LNG dat in de opslaginstallatie van Dudzele geïnjecteerd wordt nauwer zijn dan de 

kwaliteitsspecificaties voor het LNG dat mag worden ontladen op de LNG-terminal van 

Zeebrugge.3 De nauwere kwaliteitsspecificaties toepasselijk in Dudzele kunnen onder 

bepaalde omstandigheden leiden tot een beperking van de mogelijkheden om LNG, ontladen 

in Zeebrugge, te injecteren in de opslaginstallatie van Dudzele. Deze beperking wordt echter 

ingegeven door technische parameters louter verbonden aan de veilige uitbating van de 

opslaginstallatie van Dudzele. De CREG stelt daarnaast vast dat voor de wijzigingen aan dit 

artikel rekening werd gehouden met de laatste evoluties inzake de harmonisatie van 

gaskwaliteiten in de schoot van EASEE-GAS. De CREG keurt om die reden artikel 61 van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 goed, met dien verstande dat 

de N.V. FLUXYS, conform artikel 63 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, en conform de principes uiteengezet in paragraaf 78 van de beslissing 

van 3 juni 2004, steeds de plicht heeft om te onderzoeken of gas buiten specificatie kan 

worden aanvaard. 

128. Met betrekking tot het bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde artikel 62 

van de belangrijkste voorwaarden voor opslag, stelt de CREG vast dat de voorgestelde 

wijzigingen in artikel 62 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 rekening houden met de laatste evoluties inzake harmonisatie van 

gaskwaliteiten in de schoot van EASEE-GAS. Rekening houdend met het gestelde in de 

paragrafen 20 en 74 van onderhavige beslissing alsook in artikel 3 van de gedragscode, 

keurt de CREG artikel 62 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 

129. Met betrekking tot artikel 63 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 is de CREG van oordeel dat de wijzigingen, aangebracht aan het bij 

beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde artikel 63, positief bijdragen tot de 

leesbaarheid van het artikel en er op deze manier tevens rechtstreeks wordt tegemoet 

gekomen aan een door een netgebruiker geformuleerde opmerking tijdens de raadpleging 

die de CREG heeft gehouden met de netgebruikers op 28 september 2004. De CREG keurt 

om die reden artikel 63 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 

130. Met betrekking tot artikel 64, eerste lid, 65 en 66, eerste lid van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 merkt de CREG op dat deze artikelen 

volledig beantwoorden aan wat de CREG in haar beslissing van 3 juni 2004 in paragraaf 161 

                                                 
3 Zie in dat verband artikel 42 van de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de 
methaangasterminal van Zeebrugge van de N.V. FLUXYS LNG, gepubliceerd op 17 juni 2004. 
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als belangrijkste voorwaarde heeft opgelegd. Om deze reden keurt de CREG de artikelen 64, 

eerste lid, 65 en 66, eerste lid, van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 goed. 

131. Met betrekking tot de artikelen 64 en 66, tweede lid, van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004, is de CREG van oordeel dat de 

toevoeging in beide artikelen van het tweede lid aan de bij beslissing van 3 juni 2004 

voorlopig opgelegde artikelen 64 en 66, enerzijds deze artikelen verduidelijken en anderzijds 

deze artikelen in lijn brengen met de overeenstemmende artikelen van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 76 van 

onderhavige beslissing. De CREG keurt de artikelen 64 en 65 in hun geheel om die redenen 

goed. 

132. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig 

opgelegde artikelen 59, 60 en 62 tot en met 66 van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 goed te keuren. Daarnaast keurt de CREG de aanpassing 

van het bij beslissing van 3 juni 2004 goedgekeurde artikel 61 van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 goed. De CREG is van oordeel dat dit 

hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 8°, van de gedragscode. 

Hoofdstuk IX – Nalevingsprogramma 

133. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 163 en 164 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

134. De CREG stelt vast dat de term “nalevingsverantwoordelijke” in de tekst van de 

artikelen 70, 75 en 76 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 

vervangen wordt door de term “nalevingscoördinator”. De CREG aanvaardt deze 

verandering en keurt om die reden de aanpassing van de artikelen 70, 75 en 76 van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 goed. 

135. Met betrekking tot artikel 72, 4° van de belangrijkste voorwaarde voor opslag van 

14 december 2004, stelt de CREG vast dat dit artikel volledig beantwoordt aan artikel 72, 4° 

van de voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden voor opslag en keurt de CREG om 

die reden artikel 72, 4° van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 

goed. 

136. Gelet op het voorgaande is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 9°, van de gedragscode. 
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Hoofdstuk XI – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de 

vervoersonderneming en verschillen in de periodieke energiebalans 

137. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 169 tot en met 171 van haar beslissing van 3 juni 2004. 

138. Met betrekking tot artikel 81, 4° van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 merkt de CREG op dat dit artikel volledig beantwoordt aan wat de CREG 

in haar beslissing van 3 juni 2004 in paragraaf 172 als belangrijkste voorwaarde heeft 

opgelegd. Om deze reden keurt de CREG artikel 81, 4° van de belangrijkste voorwaarden 

voor opslag van 14 december 2004 goed. 

139. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende 

wijze uitvoering geeft aan artikel 10, §2, 11°, van de gedragscode.  

Hoofdstuk XII – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming 

of van de netgebruiker en financiële garanties 

140. De CREG stelt vast dat de artikelen 86 tot en met 88bis van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag van 14 december 2004 in grote mate rekening houden met de 

opmerkingen geformuleerd door de CREG in de paragrafen 174 tot 176 van de beslissing 

van 3 juni 2004, op grond waarvan de CREG voorlopige belangrijkste voorwaarden heeft 

opgelegd. 

141. In haar beslissing van 3 juni 2004 heeft de CREG volgende voorlopige belangrijkste 

voorwaarden opgelegd : 

« Art. 86, §1. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop 
van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen Fluxys en de 
opslaggebruiker en/of hun verbonden vennootschappen, zullen voornoemde partijen 
uitsluitend aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor de directe en 
materiële schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig 
artikel. Deze schadevergoeding wordt begrensd overeenkomstig artikel 88. Alle 
andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.” 

“ §2. Met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, wordt in geval van 
buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys en/of de opslaggebruiker 
en/of hun verbonden vennootschappen, alsook in geval van coëxistentie van 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk iedere 
gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan, elk verlies van markt, 
productie, winsten, inkomsten, verlies van roerend en/of onroerend genot en andere 
gelijkaardige financiële en economische verliezen in oorzakelijk verband met de fout 
waarvan sprake in onderhavig artikel. Voor alle andere schade, zoals indirecte 
schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel, is de 
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schadevergoeding begrensd overeenkomstig artikel 88. Onder indirecte schade wordt 
verstaan elke directe en materiële schade in hoofde van de derde.” 

142. Wat betreft artikel 86 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, stelt de CREG vast dat het eerste lid dezelfde draagwijdte heeft als 

artikel 86, §1, van de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste 

voorwaarden, met dat verschil dat het op dit artikel van toepassing zijnde plafond, zoals 

verwoord in artikel 88 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004, 

niet van toepassing is in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog. Dit houdt dus een 

uitbreiding van aansprakelijkheid in. Met name, in de aansprakelijkheidsregeling voorzien in 

artikel 86, §1, van de voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden was ook in geval van 

zware fout, opzettelijke fout en bedrog, de schadevergoeding onderworpen aan het plafond 

van artikel 88 van de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste 

voorwaarden. Artikel 86 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004 voorziet geen plafonnering van de schadevergoeding in geval van zware 

fout, opzettelijke fout of bedrog. De CREG heeft geen enkel bezwaar dat de 

aansprakelijkheid van de vervoersonderneming en de opslaggebruiker in die zin uitgebreid 

wordt. De door de CREG in paragraaf 85 van onderhavige beslissing uiteengezette 

opmerkingen aangaande directe materiële schade gelden eveneens voor opslag en worden 

hier als hernomen beschouwd. 

143. Daarnaast stelt de CREG vast dat artikel 86, §2, van de bij beslissing van 3 juni 2004 

voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden niet opgenomen werd in artikel 86 van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004. Aangaande het standpunt 

van de CREG hieromtrent, verwijst de CREG naar paragraaf 87 van onderhavige beslissing. 

De in voormelde paragraaf geformuleerde opmerkingen gelden eveneens voor opslag en 

kunnen hier als hernomen worden beschouwd. Verder laat de CREG opmerken dat voor 

opslag ‘indirecte schade’ voor zowel de N.V. FLUXYS als de opslaggebruiker niet van 

toepassing is. Hetzelfde geldt voor ‘immateriële schade’. De CREG heeft hiertegen geen 

enkel bezwaar mede gelet op de afwezigheid van enige mondelinge en/of schriftelijke 

opmerking van de netgebruikers tijdens de hoger vermelde door de CREG gehouden 

raadpleging. 

144. Wat betreft artikel 87, eerste lid van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, stelt de CREG vast dat de doorgevoerde aanpassing beter de 

doelstelling van dit artikel weergeeft dan wat hiervoor in artikel 87 van de bij beslissing van 

3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste voorwaarden voor opslag was voorzien, met 

name : 
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“ Art. 87. Fluxys is jegens de opslaggebruiker aansprakelijk ten belope van de waarde 
van het voor deze opslaggebruiker in de opslag geïnjecteerde gas in geval van verlies 
van dit gas, voor zover dit verlies niet werd veroorzaakt door de opslaggebruiker.” 

De plafondwaarde die van toepassing is op verlies van gas opgeslaan in Loenhout wordt 

begroot overeenkomstig de formule : 

 25.000.000 EUR x hoeveelheid opgeslagen gas van de opslaggebruiker op  

het ogenblik van het gasverlies 

_________________________________________________________________________ 

totale hoeveelheid opgeslagen gas in het nuttige volume op het ogenblik van het 

gasverlies 

De CREG heeft hierop geen opmerkingen te formuleren. 

145. Wat betreft artikel 88 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, stelt de CREG vast dat dit artikel een klein verschil vertoont met 

artikel 88 van de bij beslissing van 3 juni 2004 voorlopig opgelegde belangrijkste 

voorwaarden.  

“Art. 88, § 1. In toepassing van artikel 86 en met uitzondering van de artikelen 64, 66 
en 87 bedraagt de schadevergoeding van elk van de partijen voor alle 
opslagcontracten van de opslaggebruiker per opslaginstallatie 1.000.000 EUR per 
contractjaar. 

§2. De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 
overschrijdt. 

§3. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel 
voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun 
vertegenwoordigers, is niet begrensd.” 

Dit kleine verschil bestaat erin dat in de plafondwaarde van 1.000.000 EURO per 

contractjaar de eventueel verschuldigde tariefsupplementen niet inbegrepen zijn. Voor de 

opmerkingen aangaande de uitsluiting van de tariefsupplementen voor de berekening van de 

schadevergoeding, verwijst de CREG naar paragraaf 88 van onderhavige beslissing. Deze 

opmerkingen gelden eveneens voor opslag en kunnen hier als hernomen worden 

beschouwd. 

146. Wat betreft artikel 88bis van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, verwijst de CREG naar haar standpunt verwoord in paragraaf 89 van 

onderhavige beslissing. De in voormelde paragraaf geformuleerde opmerkingen gelden 

eveneens voor opslag en kunnen hier als hernomen worden beschouwd. 
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147. Om de redenen uiteengezet in de voorgaande paragrafen keurt de CREG de 

artikelen 86 tot en met 88bis van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, waarvoor voorlopige belangrijkste voorwaarden werden opgelegd bij 

beslissing van 3 juni 2004, goed. 

148. De CREG stelt vast dat de artikelen 90 tot 91 van de belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 14 december 2004 in grote mate rekening houden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 181 tot 182 van de beslissing van 3 juni 2004 en op grond 

waarvan de CREG voorlopige belangrijkste voorwaarden heeft opgelegd. 

149. Met betrekking tot artikel 90, §1, van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 

14 december 2004, stelt de CREG een wijziging vast, met name de termijn van 30 dagen 

wordt weggelaten. Voor de motivering van het weglaten van de termijn van 30 dagen de 

CREG verwijst naar paragraaf 92 van onderhavige beslissing. De in voormelde 

paragraaf geformuleerde opmerkingen gelden eveneens voor opslag en kunnen hier als 

hernomen worden beschouwd. 

150. Om de redenen uiteengezet in de voorgaande paragrafen keurt de CREG de 

artikelen 90 en 91 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag van 14 december 2004, 

waarvoor voorlopige belangrijkste voorwaarden werden opgelegd bij beslissing van 

3 juni 2004, goed. 

151. De CREG is van oordeel dat dit hoofdstuk op bevredigende wijze uitvoering geeft aan 

artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode. 
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III. BESLUIT 

152. Op grond van de paragrafen 35, 44, 53, 57, 61, 68, 71, 77, 81, 90, 93, 94, 101, 105, 

110, 114, 118, 120, 132, 134, 135, 138, 147 en 150 van onderhavige beslissing, beslist de 

CREG in toepassing van artikel 11, van de gedragscode om (i) de artikelen voorgesteld door 

N.V. FLUXYS ter vervanging van de voorlopige belangrijkste voorwaarden voor toegang tot 

het vervoersnet voor de overbrengings- en opslagactiviteiten in België van de N.V. FLUXYS, 

opgelegd bij beslissing van 3 juni 2004 enerzijds en (ii) de voorgestelde aanpassingen aan 

de reeds goedgekeurde belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet voor de 

overbrengings- en opslagactiviteiten in België van de N.V. FLUXYS, anderzijds en bij de 

CREG neergelegd op 14 december 2004 in de Nederlandse versie, goed te keuren. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité

Directeur 
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BIJLAGE 

Synthese van het resultaat van de raadpleging met betrekking tot de 
belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van de 
N.V. FLUXYS voor haar activiteiten overbrenging en opslag. 

De onderstaande synthese geeft op thematische wijze een samenvatting van de 

belangrijkste opmerkingen die werden geformuleerd door de verschillende deelnemers aan 

de raadpleging die op 28 september 2004 door de CREG werd georganiseerd. Deze 

raadpleging had betrekking op een ontwerp van belangrijkste voorwaarden van de 

N.V. FLUXYS, gedateerd op 14 september 2004, dat nog niet was ingediend bij de CREG 

(hierna : ‘het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake overbrenging en opslag’). De 

onderstaande opmerkingen weerspiegelen dus niet noodzakelijk de mening van de CREG. 

De CREG wil er ook op wijzen dat de vele, zeer gedetailleerde opmerkingen die hieronder 

niet zijn weergegeven, eveneens met de grootste aandacht werden onderzocht bij de 

uitwerking van onderhavige beslissing. 

Algemene opmerkingen 

1. Het is van belang dat doorvoer wordt onderworpen aan de bepalingen van de 

gedragscode, “use-it-or-lose-it” daarin inbegrepen. Het gebrek aan transparantie van de 

doorvoermarkt (bijvoorbeeld inzake toewijzing van capaciteiten) vormt o.m. een belemmering 

voor de toegang tot de Hub van Zeebrugge en ontneemt de marktpartijen een belangrijke 

bron van flexibiliteit aan de grenzen. Sommige deelnemers aan de raadpleging drukken een 

voorkeur uit voor een overheveling van doorvoeractiviteiten van de N.V. Distrigas naar de 

N.V. FLUXYS. De CREG verwijst in dit verband naar de inleiding van onderhavige 

beslissing. 

2. De deelnemers aan de raadpleging vragen meer aandacht voor de ontwikkeling van 

de Hub van Zeebrugge. De liquiditeit op de Hub wordt beperkt door verschillende factoren, 

onder meer de beperkte toegankelijkheid (zie hierboven de opmerking in verband met 

doorvoer), de beperkingen inzake interoperabiliteit van gaskwaliteiten, de beperkte flexibiliteit 

van de Hub-contracten (vlakke afname “day-ahead”, geen “intra-day” trading) en het 

beperkte aanbod van flexibiliteitsdiensten. De deelnemers vragen daarenboven dat er meer 

duidelijkheid zou komen over de status van de Hub als entry- en exit-punt op het net. De 

CREG verwijst in dit verband naar de studie die zij zal uitvoeren naar aanleiding van de 
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publicatie van haar indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014, tevens vermeld in 

paragraaf 20 van onderhavige beslissing. 

3. De huidige capaciteit van de installaties voor de conversie van gas is te klein om 

concurrentie op de L-gas markt mogelijk te maken, gegeven de moeilijkheden om 

rechtstreeks L-gas aan te kopen bij de Nederlandse leverancier. Er is in de balanceringszone 

voor L-gas tevens een gebrek aan flexibiliteit. De CREG verwijst in dit verband naar de 

studie die zij zal uitvoeren naar aanleiding van de publicatie van haar indicatief plan van 

bevoorrading in aardgas 2004-2014. 

4. Het vooralsnog ontbreken van aansluitingscontracten is een bron van grote 

contractuele en juridische onzekerheid. De eindafnemers verzoeken de N.V. FLUXYS om 

werk te maken van dat contract, teneinde gepaste garanties te hebben op lange termijn, 

ongeacht de gekozen leverancier, bijvoorbeeld inzake continuïteit van de bevoorrading, druk 

en kwaliteit van het aardgas, operationele veiligheid en aansprakelijkheden. De CREG 

verwijst in dit verband naar paragraaf 83 van onderhavige beslissing. 

5. De deelnemers aan de raadpleging vragen dat het verband tussen de tariefstructuur 

en de aangeboden diensten verduidelijkt zou worden, en verwijzen in dat verband 

bijvoorbeeld naar de gegarandeerde druk en kwaliteitsspecificaties, en naar de looptijd van 

de contracten. De CREG vraagt aan de N.V. FLUXYS om hiermee rekening houden bij de 

ontwikkeling van de aansluitingsovereenkomsten, het indicatief vervoersprogramma en de 

tariefvoorstellen. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 1° van de gedragscode :  
de berekeningsmethodologie inzake equivalente, bruikbare en beschikbare 
capaciteit. 

6. De deelnemers aan de raadpleging verwachten dat de N.V. FLUXYS al het mogelijke 

zou doen om een maximale capaciteit ter beschikking van de bevrachters te stellen, en dit 

zowel inzake overbrenging als opslag, injectie en emissie. In het licht hiervan wordt tevens 

verwacht dat er een precieze, objectiveerbare en transparante beschrijving wordt gegeven 

van de methodologie voor de berekening van overbrengings- en opslagcapaciteit. Dit geldt 

zowel voor beschikbare capaciteiten (gebaseerd op simulatiescenario’s) als voor effectief 

bruikbare capaciteiten (hiermee worden de dagelijkse factoren bedoeld die voorzien zijn in 

artikelen 18 en 19 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake opslag). Ook de 

operationele behoeften moeten worden gepreciseerd omwille van hun impact op beschikbare 

overbrengings- en opslagcapaciteiten. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 104 

van onderhavige beslissing. 
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Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 2° van de gedragscode : 
berekeningsmethodologie inzake niet-gebruikte capaciteit. 

7. De bevrachters vragen inzage in de gebruiksregisters zoals bedoeld respectievelijk in 

artikelen 30 en 31 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake overbrenging en 

opslag. De CREG verwijst in dit verband naar de paragrafen 46 en 106 van onderhavige 

beslissing. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 3° van de gedragscode : 
de capaciteitstoewijzingsregels en de wijze waarop onderbreekbare capaciteit 
wordt aangeboden. 

8. Geen substantiële opmerkingen. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 4° van de gedragscode :  
regels inzake de verhandelbaarheid van capaciteit en flexibiliteit. 

9. Geen substantiële opmerkingen. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 5°, 6° en 7° van de 
gedragscode : evenwicht van de aardgasstromen, de tijdseenheid en de 
tolerantiewaarden en de regels inzake bundeling van onevenwichten. 

10. Het balanceringssysteem en het aanbod inzake flexibiliteit lokte vele reacties uit 

tijdens de raadpleging. Vele deelnemers ervaren een gebrek aan flexibiliteit, vooral omwille 

van de indeling van het netwerk in verschillende balanceringszones. De deelnemers aan de 

raadpleging vragen dat er dringend werk zou gemaakt worden van een reductie van het 

aantal zones van vier naar hoogstens twee (een zone voor H-gas en een zone voor L-gas). 

Dit moet het uiteindelijk mogelijk maken om vaste entry- en exit-capaciteit aan te kopen los 

van elkaar, en zonder dat er een “contractuele band” zou moeten bestaan tussen die twee 

punten (zie artikel 18 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake overbrenging). 

De deelnemers aan de raadpleging suggereren dat de balancering tussen zones 

automatisch zou gebeuren. De balancering per zone zoals die door de N.V. FLUXYS in 

desbetreffend ontwerp wordt beschreven, lijkt erg strikt. De CREG verwijst in dit verband 

naar de algemene opmerking geformuleerd in paragraaf 21 van onderhavige beslissing. 

11. Het voorgestelde balanceringssysteem biedt geen antwoord op mogelijke problemen 

van nieuwkomers met een beperkt aantal afnemers. Een industrieel risico (uitval, panne,…) 

bij een verbruiker vertaalt zich onmiddellijk in een risico op een erg hoge boete. In sommige 
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gevallen kan tijdelijke extra capaciteit gereserveerd worden, maar dan tegen een voor de 

netgebruikers onbegrijpelijk hoge kostprijs. De CREG meent dat de N.V. FLUXYS zich in de 

praktijk voldoende inspant om, samen met de betrokken netgebruikers, geval per geval 

dergelijke problemen op te lossen, maar erkent dat deze flexiebele opstelling niet blijkt uit het 

voorliggend document. De CREG vraagt aan de N.V. FLUXYS om daar voldoende aandacht 

voor te hebben bij de opstelling van haar indicatief vervoersprogramma. 

12. Het naleven van de voorgestelde grenzen voor DIT vormt voor verschillende 

netgebruikers een probleem. Als oplossing hiervoor verwachten de deelnemers aan de 

raadpleging onder meer dat de N.V. FLUXYS “park & loan” diensten zou ontwikkelen en 

“intra-day” trading zou faciliteren. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 22 van 

onderhavige beslissing. 

13. Meerdere deelnemers aan de raadpleging vragen een verduidelijking van de 

procedures voor informatieverstrekking, bijvoorbeeld in het geval van incident, of voor 

hernominaties. De CREG erkent het belang van duidelijke procedures en zal er op toezien 

dat die procedures conform artikel 87 van de gedragscode in de netwerkcode worden 

opgenomen. 

14. De deelnemers aan de raadpleging erkennen de betekenis en het belang van de 

regel ingeschreven in artikel 52 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake 

opslag, maar merken op dat deze regel te streng geformuleerd is in onderhavig ontwerp. De 

CREG merkt in dit verband op dat dit bewuste artikel voldoende ruimte laat om in het 

indicatief vervoersprogramma aangepaste regels in te schrijven. 

15. De deelnemers aan de raadpleging erkennen de betekenis en het belang van de 

regel ingeschreven in artikelen 54 en 55 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden 

inzake opslag, maar merken op dat die artikelen onvoldoende garantie bieden dat er 

rekening wordt gehouden met de commerciële en andere belangen van de opslaggebruikers. 

De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 117 van onderhavige beslissing. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 8° van de gedragscode : 
eisen inzake aardgaskwaliteit. 

16. De deelnemers aan de raadpleging benadrukken dat de afwijkende 

kwaliteitsspecificaties die gelden op bepaalde delen van het netwerk de ontwikkeling van de 

Hub en de liquiditeit op de markt belemmeren. Er wordt daarom gevraagd aan de 

N.V. FLUXYS om voldoende aandacht te besteden aan de problematiek van de 
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interoperabiliteit (zie tevens de algemene opmerking hierboven). De CREG verwijst in dit 

verband naar paragraaf 20 van onderhavige beslissing. 

17. In het licht van voorgaande opmerking stellen de deelnemers aan de raadpleging de 

vraag waarom Fluxys een strengere CO2-vereiste oplegt voor gas dat bestemd is voor 

injectie in de opslaginstallatie Loenhout, dan voor ander gas. Deze strengere vereiste is 

onbegrijpelijk gelet op de menging van aardgasstromen in het netwerk alsook op de 

Europese ontwikkelingen inzake gaskwaliteitsspecificaties. De deelnemers aan de 

raadpleging kunnen evenmin aanvaarden dat gas dat on-spec wordt geleverd aan een 

ingangspunt van het netwerk, vervolgens wordt geweigerd aan de ingang van de 

opslaginstallatie van Loenhout. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 154 van 

haar beslissing van 3 juni 2004. 

18. Met betrekking tot artikel 60 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake 

opslag formuleren de deelnemers aan de raadpleging de specifieke eis dat het gas dat door 

de N.V. FLUXYS vanaf de opslaginstallatie van Loenhout wordt uitgezonden, effectief 

voldoet aan de kwaliteitseisen. De huidige tekst zou de N.V. FLUXYS de – naar hun mening 

onaanvaardbare – mogelijkheid geven om gas dat on-spec geleverd werd in de 

opslaginstallatie van Loenhout, vervolgens off-spec terug te leveren en te weigeren aan het 

“ingangspunt Loenhout” in het raam van de overbrengingsovereenkomst met de bevrachter. 

De CREG verwijst in dit verband eveneens naar paragraaf 154 van haar beslissing van 

3 juni 2004. 

19. Met betrekking tot artikel 61 van het ontwerp van belangrijkste voorwaarden inzake 

opslag wordt opgemerkt dat de vermelde kwaliteitsspecificaties zeer restrictief zijn en niet 

overeenkomen met de geldende kwaliteitsspecificaties op de LNG-terminal te Zeebrugge. De 

bevrachters verwachten meer uitleg over die kwaliteitsspecificaties, alsook meer 

duidelijkheid over de criteria volgens dewelke de operator van het vervoersnet in 

voorkomend geval gas kan aanvaarden dat niet aan deze specificaties voldoet. De CREG 

verwijst in dit verband naar paragraaf 127 van onderhavige beslissing. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 9° van de gedragscode : 
het nalevingsprogramma. 

20. De deelnemers aan de raadpleging benadrukken dat de behandeling van 

vertrouwelijke gegevens met betrekking tot zowel overbrenging als opslag bijzondere 

aandacht vergt. Zij dringen erop aan dat de desbetreffende bepalingen van het ontwerp van 
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belangrijkste voorwaarden, die rechtstreeks geïnspireerd zijn op analoge bepalingen van de 

gedragscode, ook in de praktijk ter harte worden genomen door de N.V. FLUXYS. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 10° van de gedragscode : 
het congestiebeleid en de daarmee verbonden contractuele bepalingen. 

21. Het is van belang dat een efficiënt systeem ter voorkoming van congestie in de 

activiteiten overbrenging en opslag wordt toegepast, met inbegrip van het mechanisme om 

niet-gebruikte capaciteit opnieuw ter beschikking van de markt te stellen (use-it-or-lose-it). 

De deelnemers aan de raadpleging vragen of dergelijke mechanismen ook zullen worden 

toegepast op doorvoer. De CREG verwijst in dit verband naar de algemene opmerking in 

paragraaf 20 van onderhavige beslissing. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 11° van de gedragscode : 
behandeling van aardgas voor eigen gebruik door de vervoersonderneming. 

22. Geen substantiële opmerkingen. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 12° van de gedragscode : 
financiële garanties en toepasselijke regels inzake aansprakelijkheid. 

23. De deelnemers aan de raadpleging zijn van oordeel dat een evenwichtigere regeling 

moet worden uitgewerkt waarbij de aansprakelijkheid enerzijds in de relatie tussen Fluxys en 

bevrachter/tussenpersoon en anderzijds in de relatie tussen Fluxys en eindklant duidelijk 

afgelijnd wordt. Die twee relaties dienen echter voldoende onafhankelijk van elkaar 

beschouwd te worden, in het bijzonder zonder enige vrijwaringsverplichting in hoofde van de 

bevrachter voor claims die de eindklanten zouden kunnen vorderen op de N.V. FLUXYS. 

Deze afbakening is perfect mogelijk gelet op de contractuele verplichtingen die enerzijds 

voortvloeien uit een vervoersovereenkomst en anderzijds de contractuele verplichtingen die 

voortvloeien uit een aansluitingsovereenkomst. Beide overeenkomsten hebben trouwens een 

verschillend voorwerp, zoals bepaald door de gedragscode. 

24. Sommige deelnemers aan de raadpleging verwijzen naar de 

aansprakelijkheidsregeling zoals deze door de CREG werd goedgekeurd in de belangrijkste 

voorwaarden inzake de toegang tot de methaangasterminal van Zeebrugge van de 

N.V. FLUXYS LNG. Zij beschouwen die regeling als evenwichtig en toepasbaar voor 

overbrenging/opslag. 
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25. Wat betreft de voorgestelde plafonds in het kader van schadeclaims waarbij niet 

enkel de N.V. FLUXYS en de eindklant betrokken zijn maar ook de bevrachters, zijn 

sommige deelnemers van oordeel dat deze ontoereikend zijn in vergelijking met de 

buurlanden waar de plafonds hoger zijn. Deze opmerking geldt des te meer aangezien de 

verhaalsrechten van de bevrachter in onderhavig ontwerp beperkt worden, zelfs in geval van 

fout in hoofde van de N.V. FLUXYS. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 83 van 

onderhavige beslissing. 

26. Aangaande de gevraagde financiële garanties zijn de deelnemers aan de raadpleging 

van oordeel dat de toepassing hiervan beperkt moet blijven vanwege de hoge kostprijs 

ervan. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 105 van haar beslissing van 

3 juni 2004. 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 10, §2, 13° van de gedragscode : 
voorwaarden voor de opzeg van een vervoerscontract. 

27. Geen substantiële opmerkingen. 
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