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INLEIDING 

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

onderzoekt hierna, op grond van de artikelen 88, §1, en 89, 4e lid, van het koninklijk besluit 

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

aardgas (hierna: de gedragscode), het aangepaste voorstel van een netwerkcode van de 

N.V. FLUXYS voor haar binnenlandse vervoersactiviteiten en opslagactiviteiten (hierna 

respectievelijk: het voorstel van overbrengingscode, het voorstel van opslagcode Loenhout 

en het voorstel van opslagcode Dudzele), die ter goedkeuring bij de CREG werden 

ingediend per drager met ontvangstbewijs, respectievelijk op 12 januari 2006 (voorstel van 

overbrengingscode en voorstel van opslagcode Loenhout) en op 20 januari 2006 (voorstel 

van opslagcode Dudzele). 

Artikel 88, §1, van de gedragscode bepaalt dat de netwerkcode is onderworpen aan de 

goedkeuring van de Commissie en slechts in werking treedt na deze goedkeuring. 

De onderstaande beslissing is ingedeeld in zeven delen. Het eerste deel omvat het wettelijke 

kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de onderhavige beslissing 

uiteengezet. In het derde deel worden de gemeenschappelijke elementen van de drie 

documenten onderzocht en worden op basis van deze analyse algemene opmerkingen 

geformuleerd, die de CREG zowel op de overbrengingscode als op de opslagcode Loenhout 

en de opslagcode Dudzele, laat gelden. In het vierde, vijfde en zesde deel wordt 

respectievelijk onderzocht of het voorstel van overbrengingscode, het voorstel van 

opslagcode Loenhout en het voorstel van opslagcode Dudzele de voorschriften van de 

gedragscode naleven, of ze rekening houden met de opmerkingen die de CREG heeft 

geformuleerd in haar beslissingen (B)040108-CDC-244 van 8 januari 2004,  

(B)040603-CDC-244/2 van 3 juni 2004 en (B)041220-CDC-244/3 van 20 december 2004 

over de vraag tot goedkeuring van de (aangepaste) belangrijkste voorwaarden voor de 

toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS, alsook in haar beslissing  

(B)051020-CDC-481 van 20 oktober 2005 over de vraag tot goedkeuring van de 

netwerkcode van de N.V. FLUXYS (hierna: de beslissing van 20 oktober 2005), en of ze 

verenigbaar zijn met de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van 

de N.V. FLUXYS, die de CREG op 20 december 2004 heeft goedgekeurd (hierna: de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging of opslag). Het zevende deel ten slotte bevat 

het besluit. 
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Deze beslissing werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op zijn 

vergadering van 23 maart 2006. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1. De gedragscode 

1. De gedragscode op basis waarvan het voorstel werd geformuleerd is de gedragscode 

bedoeld in artikel 15/5, §3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet), in de versie 

van vóór de wijzigingen aangebracht door de wet van 1 juni 2005 (Belgisch Staatsblad, 

14 juni 2005). 

Op 1 juni 2005 werd de gaswet gewijzigd door de « wet tot wijziging van de wet van 

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

leidingen» (Belgisch Staatsblad, 14 juni 2005). Artikel 24 van deze wet vervangt 

artikel 15/5, §3, van de gaswet door een artikel 15/5undecies dat het wettelijke kader van de 

gedragscode wijzigt. Zoals reeds aangehaald in de inleiding van de beslissing van 

20 oktober 2005, zal het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode 

inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas moeten gewijzigd worden om de inhoud 

ervan aan te passen aan de voorschriften van de wet van 1 juni 2005. In afwachting van 

deze wijziging wordt de onderhavige beslissing genomen met verwijzing naar het 

voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003. 

2. Bij arrest nr. 126.817 uitgesproken door de Raad van State op 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 gaswet, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de artikelen 6, 48 en 

64 van de gedragscode. Tengevolge van dit arrest moet de N.V. FLUXYS enkel haar 

voorstellen van netwerkcodes voor haar binnenlandse vervoersactiviteiten in België ter 

goedkeuring aan de CREG voorleggen. 

I.2. Inhoud van de netwerkcode en 
goedkeuringsprocedure 

3. Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode legt de vervoersonderneming die op 

de dag van de inwerkingtreding van de gedragscode reeds een vervoersnet exploiteert, 
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uiterlijk vier maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden, de netwerkcode 

ter goedkeuring voor aan de CREG. 

4. De netwerkcode wordt gedefinieerd door artikel 1, 47°, van de gedragscode als een 

gestandaardiseerd geheel van bepalingen en regels met betrekking tot de toegang tot en het 

gebruik van het vervoersnet dat een automatisering van de behandeling van de aanvragen 

mogelijk maakt. Hij bevat inzonderheid, volgens de bepalingen van artikel 87 van de 

gedragscode, de volgende elementen: 

1° de bepalingen met betrekking tot het gebruik en de werking van het automatisch 

reserveringssysteem, inzonderheid welke vervoersdiensten er via het automatisch 

reserveringssysteem kunnen aangevraagd worden en de relaties met eventuele 

secundaire markten vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 1 en 3, van de gedragscode; 

2° de regels inzake aanbod van capaciteit en flexibiliteit op eventuele secundaire markten; 

3° de capaciteitstoewijzingsregels;  

4° de regels inzake congestie; 

5° alle in hoofdstuk 8 van de gesdragscode vermelde rechten en verplichtingen samen met 

de procedures en de termijnen; 

6° de wijze waarop de uitwisseling van informatie en gegevens tussen de 

vervoersonderneming en de netgebruiker gebeurt, rekening houdend met de bepalingen 

van de artikelen 39 en 51 van de gedragscode;  

7° de wijze waarop de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de 

vervoersonderneming en de netgebruiker en de vervoersondernemingen van 

vervoersnetten die aansluiten op haar eigen vervoersnet gebeurt, rekening houdend met 

de bepalingen van artikel 3 van de gedragscode. 

Krachtens artikel 17 van de gedragscode moet de netwerkcode eveneens een specifiek 

tijdsschema bevatten op grond waarvan de netgebruiker via het automatische 

reserveringssysteem capaciteit kan reserveren voor de daaropvolgende dag. 

5. De inhoud van de netwerkcode moet volkomen verenigbaar zijn met de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging en opslag, opgesteld krachtens artikel 10 van de 

gedragscode. De belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en opslag zijn immers de 

regels die de vervoersonderneming in elk vervoerscontract moet naleven. 
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II. ANTECEDENTEN  

Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode en zoals aangehaald in paragraaf 3 van 

deze beslissing, is de N.V. FLUXYS wettelijk verplicht de netwerkcode uiterlijk vier maanden 

na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan de 

CREG. Met toepassing van dat artikel 97 van de gedragscode heeft de N.V. FLUXYS haar 

voorstel van overbrengingscode, haar voorstel van opslagcode Loenhout en haar voorstel 

van opslagcode Dudzele bij de CREG ingediend per drager met ontvangstbewijs. 

respectievelijk op 27april 2005 (voorstel van overbrengingscode en voorstel van opslagcode 

Loenhout) en op 21 juni 2005 (voorstel van opslagcode Dudzele). 

6. In haar beslissing (B)051020-CDC-481 van 20 oktober 2005 over de vraag tot 

goedkeuring van de netwerkcode van de N.V. FLUXYS (hierna: ‘de beslissing van 

20 oktober 2005’) besliste de CREG voormelde initiële voorstellen van overbrengingscode, 

opslagcode Loenhout en opslagcode Dudzele af te keuren. In voornoemde beslissing gaf de 

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

respectievelijke voorstellen, opdat deze zouden kunnen goedgekeurd worden. 

7. De CREG wijst erop dat wijzigingen aan de netwerkcode kunnen aangebracht 

worden op voorstel van de vervoersonderneming en mits goedkeuring van de CREG, 

overeenkomstig artikel 88, §2, van de gedragscode. Van haar kant kan de CREG, rekening 

houdend met gewijzigde marktvoorwaarden of haar evaluatie van de marktwerking, de 

vervoersonderneming opdragen de netwerkcode te herzien of aan te passen, 

overeenkomstig artikel 89 van de gedragscode. 

8. Gezien het nauwe verband tussen, enerzijds, de definitie van de overbrengings- en 

opslagdiensten die, met toepassing van artikel 9 van de gedragscode, worden beschreven in 

het indicatief vervoersprogramma en, anderzijds, de regels en procedures inzake de toegang 

tot het vervoerssysteem en het gebruik ervan die, met toepassing van artikel 87 van de 

gedragscode, worden beschreven in de netwerkcode, zal deze beslissing ook verwijzen naar 

het indicatief vervoersprogramma van de N.V. FLUXYS voor haar overbrengings- en 

opslagdiensten, zoals goedgekeurd door de CREG in haar beslissing (B)051222-CDC-454/3 

van 22 december 2005 over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vevoersprogramma 

van de N.V. FLUXYS (hierna: de beslissing van 22 december 2005). 
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9. Onderhavige beslissing neemt de commentaren in beschouwing van de marktspelers 

die de CREG heeft ontvangen ter gelegenheid van een raadpleging georganiseerd tussen 

april en juni 2005 en die uiteenlopende vormen aannam: 

a. bilaterale vergaderingen van de CREG en de bevrachters die op dit ogenblik actief 

waren op het vervoersnet van de N.V. FLUXYS evenals met andere marktspelers, op 

hun verzoek;  

b. publicatie van de voorstellen van de N.V. FLUXYS op de website van de CREG; de 

belangstellenden werden verzocht hun commentaar uiterlijk op 15 juni 2005 schriftelijk 

aan de CREG over te maken. Tengevolge van deze publicatie heeft de CREG een 

aantal opmerkingen van één marktspeler ontvangen; 

c. een multilaterale vergadering op 22 juni 2005 van de CREG, de marktspelers en de 

N.V. FLUXYS, in de loop waarvan de N.V. FLUXYS de gelegenheid had de voorstellen 

uiteen te zetten, de CREG sommige van haar opmerkingen bij de voorstellen 

bekendmaakte en de marktspelers de kans kregen om commentaar te geven en 

vragen te stellen.  

10. De CREG heeft tevens haar standpunten met die van de N.V. FLUXYS vergeleken 

tijdens verschillende werkvergaderingen en door middel van een uitgebreide elektronische 

briefwisseling. 
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III. ANALYSE VAN DE GEMEENSCHAP-
PELIJKE ELEMENTEN VAN DE VOOR-
STELLEN VAN OVERBRENGINGSCODE, 
OPSLAGCODE LOENHOUT EN OPSLAG-
CODE DUDZELE 

III.1. Algemene beschouwingen 

11. De CREG noteert vormverschillen tussen de drie voorstellen, die onder andere 

verband houden met de inhoud van sommige delen (bijvoorbeeld §4 van Deel F van de 

overbrengings- en opslagcodes), maar voornamelijk met de verschillende formulering, in de 

respectievelijke voorstellen, van gelijkaardige bepalingen (bijvoorbeeld §2 van Deel B van de 

overbrengings- en opslagcodes). De CREG wenst in onderhavige beslissing niet op die 

talrijke vormelijke verschillen in te gaan, maar laat gelden dat indien er geen redenen zijn om 

de drie teksten van elkaar te laten afwijken, ze identiek moeten zijn teneinde verwarring bij 

de netgebruikers te voorkomen. De CREG vraagt dat de N.V. FLUXYS zich zou verzekeren 

van de samenhang van vorm en inhoud van de drie voorstellen van overbrengings- en 

opslagcodes. 

12. De CREG raadt aan om de formulering van de respectievelijke voorstellen in de mate 

van het mogelijke in overeenstemming te brengen met de formulering van de 

overeenkomstige artikelen van de belangrijkste voorwaarden. De CREG verwijst in dat 

opzicht onder meer naar de volgende passages:  

- Deel D, §2 van de overbrengingscode (zie artikel 108 van de belangrijkste 
voorwaarden voor overbrenging); 

- Deel F, §3 van de overbrengingscode (zie artikelen 66, 67, 68, 69, 71 en 72 van de 
belangrijkste voorwaarden voor overbrenging); 

- Deel D, §2 van de opslagcode Loenhout (zie artikel 78 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag); 

- Deel D, §3 van de opslagcode Loenhout (zie artikel 30 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag); 

- Deel D, §4 van de opslagcode Loenhout (zie artikel 33 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag); 

- Deel F, §10 van de opslagcode Loenhout (zie artikelen 50, 51, 52 en 53 van de 
belangrijkste voorwaarden voor opslag); 

- Deel D, §2 van de opslagcode Dudzele (zie artikel 78 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag); 

8/42 



- Deel D, §3 van de opslagcode Dudzele (zie artikel 30 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag); 

- Deel D, §4 van de opslagcode Dudzele (zie artikel 33 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag); 

- Deel F, §10 van de opslagcode Dudzele (zie artikelen 50, 51 en 53 van de belangrijkste 
voorwaarden voor opslag). 

13. De CREG stelt vast dat de operationele en andere regels betreffende de installaties 

voor de kwaliteitsconversie van aardgas te Lillo en te Loenhout niet opgenomen zijn in de 

ingediende voorstellen. De CREG maant de N.V. FLUXYS aan krachtens artikel 97 van de 

gedragscode eveneens een netwerkcode met betrekking tot haar kwaliteitsconversiediensten 

in te dienen. 

14. Het verdient volgens de CREG aanbeveling om, voor redenen van duidelijkheid, 

voorbeelden van alle berichten en modelformulieren zoals vermeld onder meer in de Delen 

B, C, E en F op te nemen in bijlage bij de betreffende Delen van de voorstellen van 

overbrengings- en opslagcodes. 

III.2. De verbintenisverklaring 

15. De CREG stelt vast dat een “verbintenisverklaring van de gebruiker met betrekking 

tot de overbrengings- of opslagcode”, zoals gevraagd in §15 van de beslissing van 

20 oktober 2005, opgenomen is in elk van de drie voorstellen en nu ter goedkeuring aan de 

CREG voorgelegd wordt. 

16. De CREG stelt vast dat de tekst van de verbintenisverklaring meermaals verwijst 

naar bepalingen uit de raamovereenkomsten voor overbrenging en opslag (respectievelijk 

MATRS en MASRS). De CREG is enkel bevoegd om de betreffende raamovereenkomsten 

te analyseren op hun conformiteit met de belangrijkste voorwaarden en kan bijgevolg geen 

verbintenisverklaring goedkeuren die verwijst naar andere bepalingen opgenomen in deze 

raamovereenkomsten. 

De CREG merkt op dat het de N.V. FLUXYS evenwel vrij staat de aanhechting aan het 

MATRS/MASRS van de door de CREG goedgekeurde overbrengings- of opslagcode, voor te 

stellen in het kader van onderhandelingen met het oog op de toegang tot het vervoersnet 

voor een netgebruiker via de onderhandelde toegangsprocedure. Indien dergelijke 

aanhechting eveneens voorzien wordt voor de netgebruikers die toegang tot het vervoersnet 

willen vragen via het automatisch reserveringssysteem, is er voldaan aan de verplichting 

opgelegd door de artikelen 14 en 88, §2, van de gedragscode. In dat geval dient geen aparte 

verbintenisverklaring te worden ondertekend. Indien de N.V. FLUXYS verkiest om een aparte 
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verbintenisverklaring op te nemen in de overbrengings- en opslagcodes, dient die verklaring 

een op zichzelf staand en onafhankelijk contractueel document te zijn. 

17. Onverminderd de opmerkingen geformuleerd hierboven, merkt de CREG op dat de 

zesde considerans van de verbintenisverklaring onduidelijk is en vraagt de N.V. FLUXYS 

om, bij iedere vermelding van “bevrachter/opslaggebruiker” in deze paragraaf te 

verduidelijken of de overdrager dan wel de overnemer bedoeld wordt. 

III.3. Doelstelling, status en coherentie van de netwerkcode 

18. De procedure om de overbrengings- en opslagcodes te wijzigen dient eenduidig in de 

voorstellen van overbrengings- en opslagcodes (hoofddocumenten) zelf te worden 

beschreven, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van de 

gedragscode. Telkens in een bijzonder Deel van het voorstel van overbrengings- of 

opslagcode wordt verwezen naar een aanpassing daarvan, zal de tekst uitdrukkelijk moeten 

verwijzen naar de algemene procedure. Deze opmerking is bijvoorbeeld van toepassing op 

§4.1 van Deel F van de opslagcode Loenhout. De CREG merkt voorts op dat wijzigingen die 

volgens de in de artikelen 88 en 89 van de gedragscode vermelde procedure door de CREG 

goedgekeurd worden, een bindend karakter hebben voor alle ondertekenaars van de 

overbrengings- of opslagcode. 

19. De CREG stelt vast dat de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes geen 

definities inhouden, maar verwijzen naar een “Glossarium van Definities”. Zoals aangehaald 

in paragraaf 16 van de beslissing van 22 december 2005, laat de CREG gelden dat het 

glossarium van definities reeds deel uitmaakt van het goedgekeurde indicatief 

vervoersprogramma en daarom heeft de CREG gevraagd dat het aangepaste glossarium ter 

beschikking zou worden gesteld op de website van de N.V. FLUXYS uiterlijk op 

1 januari 2006. De CREG stelt vast dat op datum van deze beslissing het aangekondigde 

glossarium nog niet werd gepubliceerd op de website van de N.V. FLUXYS. Dat glossarium 

maakt eveneens integraal deel uit van de overbrengings- en opslagcodes, in die mate dat zij 

betrekking hebben op de gedefinieerde termen. De CREG kan bij gebrek aan dat glossarium 

haar goedkeuring niet verlenen aan de overbrengings- en opslagcodes. De N.V. FLUXYS 

dient het glossarium ten laatste binnen de 14 dagen na datum van deze beslissing te 

publiceren op haar website. 

20. De CREG herinnert eraan dat de termen die in het glossarium of in de netwerkcode 

gedefinieerd worden, volkomen verenigbaar moeten zijn met de definities van de gaswet, de 

gedragscode en de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden. Op verschillende plaatsen in 
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de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes, in het bijzonder in Deel F, wordt 

bijvoorbeeld verwezen naar “beschikbare capaciteiten” of “beschikbare hoeveelheden”. De 

CREG merkt op dat die term niet kan geïnterpreteerd worden in de zin van “beschikbare 

capaciteit” zoals gedefinieerd in de gedragscode, zodat een definitie van dit concept en de 

keuze van een andere term onontbeerlijk is (op andere plaatsen in de voorstellen van 

opslagcodes werd de term “beschikbare capaciteit” reeds vervangen door de term “reële 

capaciteit”). 

21. De CREG stelt vast dat de N.V. FLUXYS zich “het voorrecht [behoudt] tot niet-

toepassing van sommige bepalingen of regels in de door de CREG opgelegde voorlopige 

[overbrengings- en opslag-] code indien deze in de praktijk niet uitvoerbaar zouden zijn.” 

Voorts behoudt “de operator zich het recht tijdelijke wijzigingen in te voeren [in de 

goedgekeurde overbrengings- of opslagcodes] indien sommige bepalingen of regels de 

praktische goede werking van de markt zouden verhinderen.” De CREG laat gelden dat 

beide bepalingen in strijd zijn met artikel 88 van de gedragscode en eist dat zij geschrapt 

worden. 

III.4. Deel B: procedure voor onderschrijven van diensten 

22. Doorheen de Delen B, C en D van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes 

worden de termen “reserveren”, “onderschrijven” en “boeken” naast elkaar gebruikt. Het 

verdient volgens de CREG aanbeveling om de terminologische consistentie te versterken en 

die verschillende termen desgevallend te definiëren, rekening houdende met het uitsluitende 

gebruik van de term « reserveren » in de gedragscode, in lijn met de in de gedragscode 

geïntroduceerde naam van het « automatische reserveringssysteem ». De CREG verwijst 

hierbij naar §§19 en 20 van onderhavige beslissing. 

23. De CREG heeft reeds herhaaldelijk gesteld dat de toegang tot het netwerk niet 

afhankelijk kan worden gesteld van het houden van een leveringsvergunning (de CREG 

verwijst in dit verband o.m. naar §§36, 63 en 136 van de beslissing (B)040108-CDC-244 van 

8 januari 2004, en naar §106 van de voormelde beslissing van 10 oktober 2005). Bijgevolg 

dient de N.V. FLUXYS deze voorwaarde zoals vermeld in §2.2 van Deel B van de voorstellen 

van overbrengings- en opslagcodes te schrappen. Dergelijke voorwaarde kan evenmin op 

een andere manier worden opgelegd, bijvoorbeeld via een vermelding op de website van de 

N.V. FLUXYS. 

24. Krachtens artikel 124 van de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en 

artikel 90 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag, moet de bevrachter (of 
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opslaggebruiker) niet over een bankwaarborg beschikken vóór de eigenlijke aanvang van de 

door hem aangekochte vervoers- of opslagdienst. Een dergelijke waarborg kan niet door de 

N.V. FLUXYS geëist worden, noch vóór, noch op het ogenblik van de reservering van de 

vervoersdienten. De CREG vraagt bijgevolg om in §2.2 van de voorstellen van 

overbrengings- en opslagcodes te verduidelijken dat de kredietwaardigheidsvoorwaarden, 

bepaald in overeenstemming met de belangrijkste voorwaarden, pas onderzocht worden in 

het kader van de reservatie van diensten en niet in het kader van de ondertekening van een 

raamovereenkomst, hoewel beide processen in de praktijk parallel kunnen verlopen. 

25. In de voorstellen van overbrengings- en opslagcode, telkens in §3.1, wordt het 

onderscheid gemaakt tussen standaarddiensten en genegotieerde diensten. De CREG 

vraagt om in de betreffende paragrafen te verwijzen naar de respectievelijke indicatieve 

vervoersprogramma’s, waar de verschillende diensten overeenkomstig worden gekenmerkt. 

26. De indruk wordt gewekt door §3.2.2 van de voorstellen van overbrengings- en 

opslagcodes dat er verschillende categorieën van bevrachters (of opslaggebruikers) 

bestaan, daar waar de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en 

opslag slechts één categorie kennen. Om verwarring en onzekerheid in de rest van de tekst 

te voorkomen is het nodig om af te stappen van dergelijke typologie en in de tekst duidelijk te 

maken dat er slechts een categorie van bevrachters (of opslaggebruikers) bestaat, waarbij 

hun rechten en plichten weliswaar afhankelijk zijn van de bijkomende documenten die zij 

ondertekend hebben, zoals bijvoorbeeld een “ARS Access Form” of een “Bulletin Board 

Access Form”. 

27. In §3.2.2.1 van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes wordt het 

volgende bepaald: “Door het ondertekenen van de MATRS/MASRS kunnen [de gebruikers] – 

vandaag – beginnen met het reserveren van diensten m.b.v. de Service Request Forms. Dit 

kan vandaag omdat de MATRS/MASRS nog de Attachment C met de Operationele Regels 

bevat en deze dus impliciet door de Gebruiker voor akkoord werd getekend. Van zodra de 

Netwerk-/Opslag Code door CREG wordt goedgekeurd dient de Gebruiker een stap verder 

te gaan vooraleer de diensten kunnen worden gereserveerd.” De CREG vraagt de 

N.V. FLUXYS om haar intenties te verduidelijken, met name of de bestaande bevrachters/ 

opslaggebruikers de goedgekeurde overbrengings- of opslagcodes zullen moeten 

ondertekenen, dan wel of de goedgekeurde overbrengings- of opslagcodes zullen worden 

opgenomen in de MATRS/MASRS en op welk moment dit precies zal gebeuren. 

28. De N.V. FLUXYS stelt op verschillende plaatsen in §§4.2 en 4.3 van de voorstellen 

van overbrengings- en opslagcodes dat een vergoeding wordt aangerekend indien de 
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bevrachter (of opslaggebruiker) nalaat om de contracten te ondertekenen na bevestiging 

door Fluxys (TSFC/SSCFC) van zijn bindende aanvraag (TSRFC/SSRFC). De CREG merkt 

in dit verband op dat de vergoeding met een nulbedrag zal gelijkgesteld worden zolang er 

hiervoor geen tarief wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 15/5 van de gaswet en zijn 

uitvoeringsbesluiten. 

29. De procedure beschreven in §4.3 (“onderschrijven via het automatisch 

reserveringssysteem”) van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes is 

onverenigbaar met de commercialisering van « day-ahead » capaciteit, aangezien deze 

procedure een minimumtermijn van 3 werkdagen tussen de aanvraag van de bevrachter en 

het gebruik van de gereserveerde dienst voorziet. De CREG herinnert eraan dat binnen de 

termijn voorzien in artikel 98 van de gedragscode, de voorgestelde procedure zal moeten 

worden ingekort teneinde de commercialisering van capaciteitsdiensten « day-ahead » 

mogelijk te maken. 

30. Hoewel de CREG gunstig staat tegenover een volledige uniformering van de 

operationele regels en andere procedures die in de voorstellen van overbrengings- en 

opslagcodes worden beschreven kan zij een voorstel van overbrengings- of opslagcode 

waarin alle netgebruikers zouden worden verplicht de betreffende code te ondertekenen, niet 

goedkeuren. Krachtens de artikelen 14 en 88, §2, van de gedragscode, wordt deze 

verplichting enkel opgelegd aan de netgebruikers die het automatische reserveringssysteem 

willen gebruiken en de netgebruikers die uitdrukkelijk willen worden geraadpleegd bij 

wijziging van de netwerkcode. Het staat de N.V. FLUXYS evenwel vrij de aanhechting aan 

het MATRS/MASRS van de door de CREG goedgekeurde overbrengings- of opslagcodes te 

voorzien in het kader van aanvragen voor toegang tot het vervoersnet via de onderhandelde 

toegangsprocedure. 

III.5. Deel C: het automatisch reserveringssysteem 

31. De CREG stelt vast dat de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes geen 

volledige (gedetailleerde) beschrijving bevat van de "Day-Ahead Market" (DAM), noch van 

het "automatische reserveringssysteem" (ARS). De CREG beseft dat dit het gevolg is van 

het feit dat de DAM en het ARS nog niet geïmplementeerd zijn, maar wenst toch op te 

merken dat de respectievelijke voorstellen te gelegener tijd zullen moeten aangepast 

worden, overeenkomstig de artikelen 99 en 100 van de gedragscode. De CREG stelt in dat 

verband vast dat er in Dudzele geen korte termijn capaciteit wordt aangeboden; zij kan 

daarmee instemmen gelet op de huidige technische beperkingen van de 

piekbesnoeiingsinstallatie, maar wijst er op dat de DAM ook in Dudzele zal moeten 
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geïmplementeerd worden. Gezien het onvolledige karakter van deze beschrijving van het 

ARS en de DAM in de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes, moet de CREG zich 

beperken tot algemene opmerkingen over dit deel. 

32. De N.V. FLUXYS stelt in §3.1 van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes 

dat een gereguleerd tarief wordt aangerekend voor registratie als ARS-gebruiker. De CREG 

merkt in dit verband op dat dit tarief met een nulbedrag zal gelijkgesteld worden zolang er 

hiervoor geen tarief wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 15/5 van de gaswet en zijn 

uitvoeringsbesluiten. 

33. De CREG herinnert eraan dat de enige voorwaarde waaraan de netgebruiker moet 

voldoen om toegang tot het ARS te krijgen, het ondertekenen van de netwerkcode is. In 

tegenstelling tot hetgeen in §3.1 wordt gesteld, is het dus niet nodig “bevrachter” of 

“opslaggebruiker” te zijn, om toegang tot het ARS te krijgen. De CREG vraagt dus de termen 

“bevrachter” en “opslaggebruiker“ in dit Deel te vervangen door “netgebruiker“. 

III.6. Deel D: de procedure voor het beheer van congestie 

34. Volgens artikel 45 van de gedragscode moet de vervoersonderneming een 

congestiebeleid voeren dat gericht is op een tweevoudige aanpak: een beleid van 

congestiepreventie en een beleid van congestiebeheer. Al maakt Deel D van de voorstellen 

van overbrengings- en opslagcodes wel degelijk dit onderscheid tussen congestiepreventie 

en -beheer, stelt de CREG vast dat de concrete maatregelen die de N.V. FLUXYS op het 

vlak van preventie voorstelt veel minder gedetailleerd worden dan de voorgestelde 

maatregelen om de bestaande congesties te beheren. Dat geldt in het bijzonder voor de 

tijdige opsporing van toekomstige verzadigingspunten, die nauwelijks vermeld wordt in 

§2.1.5. 

De CREG is van mening dat het preventiebeleid niet enkel de toekomstige 

verzadigingspunten, maar ook de toekomstige congestiepunten moet helpen opsporen en 

bijgevolg de N.V. FLUXYS moet toelaten om preventief een andere 

capaciteitstoewijzingsregel toe te passen dan « First Committed First Served » (FCFS). Het 

is immers mogelijk voor elk ingangspunt een reserveringsdrempel te bepalen waarboven het 

risico op weigering van toegang groot wordt. In een dergelijke situatie is de toewijzingsregel 

FCFS niet meer geschikt en zou hij moeten worden vervangen door een aangepaste 

toewijzingsregel. 
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Op grond van de voorgaande overwegingen verzoekt de CREG de N.V. FLUXYS een 

proactief beleid uit te werken dat een tijdige opsporing mogelijk maakt van de toekomstige 

congestiepunten waarop preventief een alternatieve toewijzingsregel zal toegepast worden 

die nog moet bepaald worden in het kader van de eerstvolgende herziening van de 

belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het net. 

35. De CREG vraagt om het onderscheid tussen de twee maatregelen geschetst in 

§2.1.3 van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes te verduidelijken. 

36. In verband met §2.2 van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes merkt de 

CREG op dat de verplichtingen ten laste van de gebruikers, krachtens artikel 46 van de 

gedragscode, wellicht behoren tot de belangrijkste proactieve maatregelen te nemen door de 

gebruikers teneinde contractuele congestie te voorkomen. Bijgevolg verdient het aanbeveling 

om die verplichtingen, reeds vermeld in §2 van Deel E van de voorstellen van overbrengings- 

en opslagcodes, tevens in deze paragraaf te vermelden. 

37. In verband met §3 van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes vraagt de 

CREG om de “gebruiksregisters van toegewezen capaciteit” bedoeld in de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging en opslag op dezelfde, consistente manier te noemen in de 

verschillende delen van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes. 

38. In §§5.3 en 5.4 van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes wordt een 

onderscheid gemaakt tussen “tijdelijke” en “blijvende” congestie. Die tweede term komt voor 

in de gedragscode, maar is daar niet verder gedefinieerd. De CREG erkent dat een verdere 

definitie van die term nodig is in het kader van de netwerkcode en vraagt de N.V. FLUXYS 

om die definitie op te nemen in haar Glossarium van definities. De CREG verwijst in dit 

verband naar §§19 en 20 van onderhavige beslissing.  

In de voorgestelde definitie van « blijvende congestie » is het niet duidelijk of de 

capaciteitsaanvraag bindend moet zijn (cfr § 61 van deze beslissing). In het licht van een 

proactief beleid met tijdige opsporing van de congestie (cfr § 34 van deze beslissing) moet 

overwogen worden of de vaststelling van een congestie niet kan anticiperen, eventueel 

gebruik makend van de resultaten van de prospectieve studie voorzien in artikel 15/13 van 

de gaswet, van zodra de relevante wettelijke bepalingen in werking zullen getreden zijn.  

Verder, wat de toewijzing van de ingangscapaciteiten tijdens een periode van blijvende 

congestie betreft, verwijst de CREG naar artikel 48, §5, van de gedragscode en naar de 

commentaren verstrekt in §34 van onderhavige beslissing. Er moet worden voorzien in een 
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andere toewijzingsregel dan FCFS en die moet automatisch preventief worden toegepast 

door de N.V. FLUXYS van zodra de opsporingscriteria van een congestie vervuld zijn. 

39. In §6 (voorstel overbrengingscode) en §5.5 (voorstellen opslagcodes Loenhout en 

Dudzele) wordt de te volgen procedure beschreven indien een aanvrager of gebruiker bij de 

CREG melding maakt van een capaciteitsweigering. De CREG meent dat een herhaling van 

de in artikel 48, §§2 en volgende, van de in de gedragscode opgenomen bepalingen nuttig 

kan zijn, mits duidelijk wordt verwezen naar het kader van genoemd artikel enerzijds en mits 

er geen bijkomende verplichtingen worden opgelegd aan de CREG buiten de vermelding van 

de verplichtingen voorzien in de gedragscode. De CREG herinnert er in dit kader aan dat de 

procedure beschreven in artikel 48, §§3 en 4 van de gedragscode, pas in werking wordt 

gezet door de CREG op expliciet verzoek van een aanvrager, gericht aan de CREG, 

overeenkomstig artikel 48, §2, van de gedragscode. De CREG stelt daarnaast uitdrukkelijk 

dat deze herhaling in de overbrengings- en opslagcodes van het bepaalde in artikel 48, §§2 

en volgende, van de gedragscode, geen afbreuk doet aan haar andere bevoegdheden, 

rechten en plichten zoals beschreven in de gaswet en zijn uitvoeringsbesluiten. 

40. De in het tweede lid van §6.3 (voorstel overbrengingscode) en §5.5.3 (voorstellen 

opslagcodes Loenhout en Dudzele) beschreven procedure moet worden geschrapt. De 

netwerkcode van de N.V. FLUXYS is niet het document waarin de procedure moet worden 

beschreven die door de CREG wordt gevolgd in toepassing van artikel 48, §3, van de 

gedragscode. 

Het opheffen van niet-gebruikte capaciteit is niet te bestempelen als contractbreuk, in de 

mate dat de procedure voorzien in de netwerkcode gevolgd wordt. Deze procedure maakt 

deel uit van het contract. De beslissing van de CREG is één van de (contractuele) 

voorwaarden om de procedure geldig te laten verlopen. In de mate dat de N.V. FLUXYS een 

procedure correct uitvoert die verplichtend deel uitmaakt van de netwerkcode, kan de 

N.V. FLUXYS niet als dusdanig aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige 

gevolgen in hoofde van de getroffen bevrachter.  

De eventuele verantwoordelijkheid van de N.V. FLUXYS kan enkel onrechtstreeks zijn, door 

het feit dat er congestie optreedt. Het “anti-hoarding” mechanisme voorzien in artikel 48 van 

de gedragscode kan maar starten als er congestie optreedt. Al kan een voorzichtig 

handelende netbeheerder niet garanderen dat er altijd en overal vaste capaciteit beschikbaar 

is, moet toch verwezen worden naar zijn plicht om proactief congestie op te sporen en op te 

lossen. Zoals vermeld in artikel 6 van de gedragscode, moet de vervoersonderneming 

tegemoetkomen aan de redelijke behoeften van de netgebruikers. 
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De verantwoordelijkheid voor het opheffen van niet-gebruikte capaciteit ligt eerder bij de 

bevrachter, die zijn verplichtingen niet heeft nagekomen (cfr artikel 46 van de gedragscode). 

Dat de opheffing van niet-gebruikte capaciteit te beschouwen is als een sanctie voor het niet 

naleven van een verplichting kan afgeleid worden van artikel 48, §4, tweede lid, van de 

gedragscode, dat bovenop de opheffing van de capaciteit een tarief oplegt ten laste van de 

schuldige bevrachter.  

De berekening van de hoeveelheid niet-gebruikte capaciteit gebeurt onder de 

verantwoordelijkheid van de CREG, die hiervoor de wettelijk bevoegde instantie is. 

III.7. Deel E: Diensten op de secundaire markt 

41. De CREG stelt vast dat de wettelijke verplichtingen ten laste van de 

bevrachters/opslaggebruikers en de N.V. FLUXYS inzake secundaire markt duidelijk vermeld 

staan in §2 van dit Deel E van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes, in het 

bijzonder de verplichting ten laste van de bevrachters/opslaggebruikers om, krachtens 

artikel 46 van de gedragscode, de hun toegewezen vaste capaciteit die ze (tijdelijk of 

permanent) niet meer nodig hebben op de secundaire markt aan te bieden en de 

vervoersonderneming te informeren over al hun aanbiedingen op de secundaire markt. De 

CREG acht het ook raadzaam om in deze paragraaf te verwijzen naar de andere artikelen uit 

de gedragscode waarvan sprake is van de secundaire markt, met name de artikelen 24 tot 

en met 26. 

42. Zoals blijkt uit §4.2. van Deel E van de voorstellen van overbrengings- en 

opslagcodes, is de overdracht zonder bevrijding van de overdrager niet voorzien in de 

netwerkcode. Dit is in strijd met de gedragscode. De CREG vraagt bijgevolg om de 

procedures voor deze overdrachten in te voegen.  

43. In Deel E van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes worden drie 

verschillende procedures geschetst. Een eerste procedure is vrije, bilaterale (“over the 

counter”) overdracht tussen bevrachters/opslaggebruikers, waarbij Fluxys enkel naderhand 

in kennis wordt gesteld van de overdracht. Een tweede procedure is de secundaire markt 

“niet-gefaciliteerd” door Fluxys, waarbij het aanbod op voorhand gecommuniceerd wordt aan 

Fluxys, die het aanbod vervolgens zal publiceren. Een derde procedure is de secundaire 

markt “gefaciliteerd” door Fluxys, waarbij Fluxys niet enkel het aanbod publiceert, maar 

tevens de betrokken diensten commercialiseert voor rekening van de 

bevrachter/opslaggebruiker. Het onderscheid tussen de laatste twee opties, met name de 

secundaire markten die door Fluxys “gefaciliteerd” en “niet gefaciliteerd” worden, moet 
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verenigbaar zijn met de verplichtingen inzake communicatie en publicatie van het aanbod die 

respectievelijk opgelegd worden aan de bevrachters/opslaggebruikers en de 

vervoersonderneming, zoals hierboven werd herhaald. Het onderscheid tussen de 

“gefaciliteerde” en “niet gefaciliteerde” markten mag bijgevolg slechts slaan op de 

commercialisatiediensten die de N.V. FLUXYS zich voorneemt aan te bieden in het kader 

van de door haar gefaciliteerde markt. 

44. Uit de vorige paragraaf volgt dat de eerste stappen van het op de markt brengen van 

een vervoersaanbod dezelfde moeten zijn voor de door de N.V. FLUXYS “gefaciliteerde“ en 

“niet gefaciliteerde“ markten (uitgenomen de markt “over the counter”): 

a. kennisgeving van het aanbod door de bevrachter aan de N.V. FLUXYS; 

b. ingeval van een aanbod van vaste of voorwaardelijke ingangscapaciteit (of injectie- of 

uitzendcapaciteit), berekening door de N.V. FLUXYS van de equivalente (of reële) 

capaciteit; 

c. publicatie van het aanbod door de N.V. FLUXYS. 

Op het ogenblik van de publicatie moet het onderscheid gemaakt worden tussen de twee 

door de N.V. FLUXYS voorgestelde methoden. Indien de bevrachter beslist de 

vervoersdienst zelf te commercialiseren, zal de N.V. FLUXYS, naast de kenmerken van de 

aangeboden dienst, ook de contactgegevens van de bevrachter en de door deze laatste vrij 

gekozen herverkoopprijs publiceren. Indien de bevrachter niet voor de commercialisering op 

de secundaire markt wil instaan, zal de te contacteren organisatie de N.V. FLUXYS zijn. 

45. De CREG vraagt om dit Deel E van de voorstellen van overbrengings- en 

opslagcodes te herschrijven teneinde het onderscheid tussen de drie hierboven vermelde 

procedures te verduidelijken, en zodanig dat de toepasselijke rechten en verplichtingen (§4 

van Deel E) en overdrachtsprocedure (§6 van Deel E) voor elk van die drie procedures 

eenduidig beschreven worden. Tevens dient de inschakeling van de “secundaire 

marktplatform” (§7 van Deel E), ook “elektronisch platform” of “elektronisch bulletin board” 

genoemd, bij elk van die drie procedures te worden gepreciseerd. De CREG vraagt ook voor 

elk van de drie procedures expliciet te vermelden of de overdracht met en zonder bevrijding 

kan plaatsvinden. 

46. De CREG vraagt dat alle netgebruikers toegang zouden hebben tot de door de 

N.V. FLUXYS te ontwikkelen Bulletin Board voor overbrengings- en opslagcapaciteit. Daarop 

moeten ze alle koop- en verkoopaanbiedingen gepubliceerd door de bevrachters/ 

opslaggebruikers kunnen raadplegen. De CREG aanvaardt evenwel dat de toegangsrechten 
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van netgebruikers die geen contract hebben ondertekend met de N.V. FLUXYS beperkt 

zouden blijven tot het raadplegen van bestaande aanbiedingen (dienst, hoeveelheid en prijs 

van het aanbod). 

47. De definitie van secundaire markt strookt niet met artikel 1, 49° van de gedragscode, 

en is bovendien niet sluitend geformuleerd. De CREG vraagt de wettelijke definitie te volgen, 

eventueel overgenomen in het Glossarium waarvan sprake in §20 van deze beslissing.  

48. Het is de CREG niet duidelijk waarom de overdracht van capaciteit niet zou mogen 

plaatsvinden voor periodes van minder dan 7 dagen, zoals aangeduid in § 4.3.1 van de 

voorstellen van overbrengings- en opslagcodes. 

49. In §4.4.3 van Deel E van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes wordt 

het volgende bepaald: « de overnemende partij dient aan dezelfde voorwaarden als een 

bevrachter (opslaggebruiker) te voldoen, inclusief het ondertekenen van een MATRS 

(MASRS) ». In geval van overdracht zonder bevrijding zal de overdrager samen met de 

overnemer hoofdelijk aansprakelijk blijven ten aanzien van de N.V. FLUXYS. Het is niet 

duidelijk waarom de N.V. FLUXYS kan eisen dat de overnemer een MATRS/MASRS 

ondertekent. De CREG wacht op het uitgewerkt voorstel van de N.V. FLUXYS (cfr § 42 van 

onderhavige beslissing) om hierover een standpunt in te nemen.  

In de overbrengings- en opslagcodes zou daarnaast eenduidig moeten bepaald worden 

welke rechten en verplichtingen het onderwerp van de overdracht kunnen vormen, wanneer 

de overdracht al dan niet met bevrijding van de overdrager plaats vindt. 

50. De CREG vraagt eveneens dat de N.V. FLUXYS de toepasselijke termijnen voor 

kennisgeving door een bevrachter/opslaggebruiker van een aanbod, voor publicatie van het 

aanbod en voor de transactie zelf, en de samenhang tussen de begrippen “Dag A”, “Dag D” 

en “Dag L”, verduidelijkt worden. De CREG vraagt daarbij ook dat de termijnen voor 

behandeling van een aanbod door de N.V. FLUXYS (publicatie van het aanbod en 

verwerking van de transactie) zoveel mogelijk beperkt zouden worden. Die termijnen zullen 

ook in lijn moeten worden gebracht met de belangrijkste voorwaarden (artikel 60 van de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en artikel 45 van de belangrijkste voorwaarden 

voor opslag) zodra het automatisch reservatiesysteem operationeel zal zijn. De CREG vraagt 

eveneens, voor redenen van harmonisatie, om alle termijnen uit te drukken in aantal 

kalenderdagen. In het geval dat bepaalde diensten pas voor een geheel van meerdere 

opeenvolgende dagen kan worden overgedragen, dient duidelijk vermeld te worden indien 

dat geheel moet overeenkomen met burgerlijke weken, en dienen de toepasselijke termijnen 

overeenkomstig worden aangepast.  
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51. De overdrachtsprocedure, beschreven in §6 van Deel E van de voorstellen van 

overbrengings- en opslagcodes, maakt geen onderscheid tussen de verhandeling van 

capaciteiten van korte (een week of minder) en langere duur. Nochtans zouden minstens de 

termijnen hierop afgestemd worden, inzonderheid de termijnen voorzien in de § 6.2 van dit 

Deel E. De CREG vraagt bijgevolg een aanpassing van dit hoofdstuk. 

III.7. Deel H: Aardgasspecificaties 

52. De eisen inzake de kwaliteit van het aardgas aan de ingangspunten van het 

vervoersnet worden behandeld in de artikelen 90 tot en met 93 van de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging en in de artikelen 59 tot en met 62 van de belangrijkste 

voorwaarden voor opslag, overeenkomstig artikel 10, §2, 8°, van de gedragscode. De regels 

inzake de informatie van de netgebruikers over de eisen inzake gaskwaliteit en leveringsdruk 

aan de ingangspunten worden van hun kant behandeld in artikel 34 van de gedragscode.  

In §4 van Deel H van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes staat te lezen dat 

de geldende aardgasspecificaties op de website van Fluxys zijn gepubliceerd. In §5 van 

hetzelfde Deel H wordt de procedure voor wijziging van de aardgasspecificaties toegelicht. 

Deze bepalingen zijn niet conform met hoger vermelde regels (zie ook §86 van deze 

beslissing). De CREG verwijst in dit verband ook naar §8.1 van Deel F van de voorstellen 

van overbrengings- en opslagcodes.  

Teneinde iedere verwarring of onduidelijkheid te voorkomen vraagt de CREG dat de §§3 

en 5 van Deel H van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes duidelijk stellen dat 

de aardgaskwaliteitsspecificaties vastgelegd worden in de belangrijkste voorwaarden van 

overbrenging en opslag, goedgekeurd door de CREG, en dat iedere wijziging van die 

specificaties pas kan doorgaan na voorafgaande wijziging van de belangrijkste voorwaarden. 
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IV. ANALYSE VAN DE NETWERKCODE VAN DE 
N.V. FLUXYS VOOR HAAR ACTIVITEIT 
VAN BINNENLANDS VERVOER 
(‘VOORSTEL VAN OVERBRENGINGS-
CODE’) 

IV.1. Algemene beschouwingen 

53. De CREG stelt vast dat sommige rechten en plichten, vermeld in hoofdstuk 8 van de 

gedragscode, niet uitdrukkelijk worden opgenomen in het voorstel van overbrengingscode. 

Het gaat bijvoorbeeld om de verplichtingen vermeld in de artikelen 71 (tweede lid), 72, §2 en 

73 van de gedragscode, met betrekking tot onderbrekingen en reducties van de 

aardgasstromen in het vervoersnet. 

De CREG vraagt dat het geheel van rechten en plichten vermeld in hoofdstuk 8 van de 

gedragscode zou opgenomen worden in de overbrengingscode, met toepassing van 

artikel 87 van de gedragscode. 

IV.2. Analyse 

54. Tenzij anders wordt vermeld, komt de structuur van de onderstaande analyse 

overeen met de volgorde en titels van de verschillende bijlagen van het voorstel van 

overbrengingscode, zonder de algemene opmerkingen van deel III van deze beslissing te 

herhalen. 

Deel A: Toewijzingsregels voor de vervoersdiensten 

55. In §2 ziet de CREG niet het verschil tussen “de capaciteit die de Bevrachters op de 

secundaire markt aanbieden of die Fluxys eventueel op de secundaire markt publiceert op 

vraag van de Bevrachters“ en “de capaciteit die door de Bevrachters op de Secundaire markt 

wordt aangeboden en die niet onder de hierna beschreven toewijzingsprocedure valt”. 

56. De CREG laat in verband met §2 ook opmerken dat, overeenkomstig artikel 8 van de 

gedragscode, de niet genomineerde capaciteit door de vervoersonderneming wordt 

aangeboden op de primaire en niet op de secundaire markt. 

21/42 



57. In §3.2.3.1 wordt op verschillende plaatsen de term « Afnamepunt Loenhout 

Stockage » gebruikt, terwijl op andere plaatsen andere termen gebruikt worden om hetzelfde 

afnamepunt aan te duiden (zo wordt bijvoorbeeld in §3.5.1.2 de term « Afnamepunt 

Loenhout injectie » gebruikt). De CREG vraagt dat er in de hele netwerkcode een eenduidig 

verband zou zijn tussen elke gebruikte term en datgene wat deze term aanduidt.  

Deel B: Procedure voor boeking van vervoersdiensten 

58. De CREG merkt een nummeringsfout in §§ 4.2.2.1, 4.2.2.2 en 4.2.2.3. 

59. De titel van §4.2.2, stap 3, is verkeerd. Het zijn de bevrachters en niet Fluxys die de 

TSCF in dit stadium van de reserveringsprocedure moeten ondertekenen. 

60. Wanneer de aanvrager de toegang wordt geweigerd omdat de via de ARS gevraagde 

dienst helemaal niet beschikbaar is, zou de CREG daar eveneens over ingelicht moeten 

worden. Deze aanmelding aan de CREG zou in §4.3.2, stap 2, punt 4 moeten vastgelegd 

worden. 

Deel D: Procedure voor het beheer van congestie op het vervoersnet 

61. De N.V. FLUXYS bepaalt in §5.1 dat de congestieprocedure enkel van toepassing is 

in de gevallen waarbij de (door Fluxys afgewezen) toegangsaanvraag een « bindende 

capaciteitsaanvraag » is. Deze voorwaarde sluit bij voorbaat alle niet-bindende maar 

niettemin redelijke en ernstige aanvragen vanwege de shippers uit die vervolgens niet door 

bindende aanvragen bevestigd worden. De CREG is echter van mening dat de 

congestieprocedure ook in die gevallen van toepassing is en verzoekt de N.V. FLUXYS de 

netwerkcode in die zin aan te passen. De CREG verwijst in dit verband naar §§ 34 en 39 van 

onderhavige beslissing. 

62. Artikel 48, §1, van de gedragscode bepaalt dat de CREG door de 

vervoeronderneming moet ingelicht worden « indien er congestie optreedt ». Aangezien 

congestie wordt gedefinieerd als « elke situatie waar de vraag naar vaste capaciteit de 

beschikbare capaciteit overtreft », moet de CREG ingelicht worden over alle weigeringen van 

vaste capaciteit, zelfs wanneer de aanvrager een eventuele door de N.V. FLUXYS 

voorgestelde alternatieve oplossing aanvaard heeft. §5.2.2 en de eerste zin van §5.2.3 

moeten dus in die zin geherformuleerd worden. 
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Deel E: Vervoersdiensten op de secundaire markt 

63. De CREG herinnert eraan dat sommige basisbeginselen in verband met de werking 

van de secundaire markt zijn vastgelegd in de gedragscode en verwerkt worden in de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging goedgekeurd door de CREG. Verder herinnert 

de CREG er tevens aan dat de lijst van diensten die op de secundaire markt mogen 

verhandeld worden, wordt opgesomd in het indicatief vervoersprogramma, een document dat 

de CREG ter goedkeuring werd voorgelegd (zie beslissing van 22 december 2005). De 

CREG verzoekt de N.V. FLUXYS bijgevolg §3 van Deel E aan te passen op basis van de 

opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 42 tot en met 52 van onderhavige beslissing. 

64. In §4.3.3 wordt gesteld dat een aanvrager diensten mag overdragen op de 

secundaire markt. Dat lijkt tegenstrijdig met de notie zelf van aanvrager. 

65. Om een zekere dynamiek op de secundaire markt te creëren, wil de CREG dat de 

bevrachters de mogelijkheid zouden hebben om niet alleen hun aanbiedingen maar ook hun 

capaciteitsaanvragen (of andere diensten) op het elektronische platform te plaatsen dat door 

de N.V. FLUXYS ontwikkeld werd. De plaatsing van dergelijke capaciteitsaanvragen zou 

voor elke aanvrager moeten mogelijk zijn. §7.2 zou dienovereenkomstig moeten aangepast 

worden. 

66. De equivalente capaciteit herberekenen lijkt enkel nuttig als de aangeboden 

capaciteit vaste of voorwaardelijke capaciteit is. Verder lijkt het evenmin nuttig om bij het 

maken van deze berekening rekening te houden met de vraag of het aanbod in kwestie al 

dan niet moet gepubliceerd worden op het elektronisch platform van de N.V. FLUXYS. De 

CREG vraagt dan ook dat de formulering van de derde alinea van §5.1.1 zou worden 

herzien. 

67. In de derde alinea van §5.1.1 behoudt de N.V. FLUXYS zich het recht voor de 

overdracht van ingangscapaciteit op de secundaire markt te weigeren als na een 

netwerksimulatie blijkt dat deze overdracht niet verenigbaar is met de (vaste) aard van de 

capaciteit. De CREG is van mening dat de N.V. FLUXYS niet het recht heeft de overdracht 

van vaste capaciteit te weigeren indien deze overdracht beperkt is tot de equivalente 

capaciteit berekend door de N.V. FLUXYS vóór de overdracht. Het recht om een dergelijke 

overdracht te weigeren kan, indien noodzakelijk, enkel betrekking hebben op het verschil 

tussen de aan de overdrager toegewezen vaste capaciteit en de overeenkomstige 

equivalente capaciteit. De CREG vraagt dat deze derde alinea van §5.1.1 geschrapt of 

anders geformuleerd zou worden. 
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68. De tweede alinea van §5.1.3 is moeilijk te begrijpen. Het principe zelf van de 

uitwisseling van capaciteit op de secundaire markt lijkt niet te kloppen met de regel van 

automatische toewijzing van deze dienst, noch met het nultarief dat eraan verbonden is. De 

CREG vraagt om deze alinea weg te laten en veeleer in §5.1.1 en/of §5.1.2 aan te stippen 

wat de gevolgen zijn van een uitwisseling van ingangscapaciteit of van een afname van de 

toegewezen overdrachtcapaciteit. 

69. De in §6.1 beschreven stap in de overdrachtprocedure lijkt onverenigbaar met de 

aangegeven termijnen. Indien de partijen een « bindende aanvraag » bij de N.V. FLUXYS 

moeten indienen, kan men daaronder verstaan dat de procedure bepaald in §4.2.2 van Deel 

B van het voorstel overbrengingscode van toepassing is, die de N.V. FLUXYS een termijn 

van 10 werkdagen om te antwoorden verleent. De CREG vraagt om de termijnen te 

verduidelijken waarbinnen de N.V. FLUXYS de verschillende handelingen moet uitvoeren die 

haar opgelegd worden in de procedure §6.1 van de secundaire markt. Bovendien ziet de 

CREG niet goed in waarom de overdrager een contractaanvraag zou moeten indienen. Deze 

opmerking geldt ook voor §6.2.h. 

70. De hoeveelheden (ingangs-)capaciteit die van de ene bevrachter aan de andere 

mogen worden overgedragen worden door de N.V. FLUXYS aan de partijen aangeduid 

overeenkomstig §6.1.d. De CREG vraagt zich af of het gaat om de verkochte hoeveelheid 

door de overdrager of om de gekochte hoeveelheid door de verkrijger, wetend dat deze twee 

grootheden kunnen verschillen (onder andere ingevolge de berekening van de equivalente 

capaciteit). Zelfde opmerking geldt voor §6.2.g. 

71. Twee verwijzingen vermeld in het begin van §6.2 zijn verkeerd, namelijk de 

verwijzingen naar bijlagen 3 en 4. Zelfde opmerking geldt voor § 6.2.a. voor wat betreft de 

verwijzing naar sectie 0. 

Deel F: Operationele procedures voor gasvervoer 

72. Om iedere verwarring uit te sluiten zou de nummering van Deel F moeten beginnen 

met pagina 1 en niet pagina 2/54. 

73. In §3.1.1, laatste streepje, verwijst de term « uitgangspunt naar de HUB » naar de 

hub als afnamepunt van het net en niet als ingangspunt, in tegenstelling tot de titel van dit 

onderdeel. 

74.  §4.2.2 zou moeten verwijzen naar bijlage A.5 en niet naar bijlage A.4. 
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75. Er is een tegenstrijdigheid tussen de algemene procedure beschreven in §4.3 (derde 

stap) en de grafiek van §4.3.1: de algemene procedure verwijst naar het document TWT, 

terwijl de grafiek verwijst naar TMT. Dit laatste document zit niet in de bijlagen van het 

voorstel van overbrengingscode. 

76. In de §§ 4.4.1 en 4.4.2 wil de CREG het eventuele verschil in betekenis tussen 

AMTSR en AMTSRh verduidelijkt zien. 

77. De CREG vraagt dat de vraagstelling die in §5.2.4.4.i, tweede streepje, blijft bestaan, 

zou opgelost of geschrapt worden. 

78. In §6.1.5 klopt de grafiek niet met de tekst: het gaat om een switch H  L en niet om 

het tegenovergestelde. De richting en het label van de eerste pijl van de grafiek moeten dus 

veranderd worden. 

79. De eerste zin van §7.2.1 stelt dat de standaard onderbrekingsprocedure enkel van 

toepassing is op onderbreekbare ingangscapaciteit. Het is niet duidelijk of dit al dan niet 

onderbreekbare operationele ingangscapaciteit uitsluit. Daarentegen sluit deze zin wel 

uitdrukkelijk de onderbreking van voorwaardelijke ingangscapaciteit uit, wat in tegenspraak is 

met de beschrijving van stap 1 van deze procedure. Verder wordt in stap 3 van deze zelfde 

procedure verwezen naar een bijlage C.1.2 die een ander type van onderbreking betreft. De 

beschrijving van heel deze procedure zou moeten verbeterd worden. 

80. In de §§ 7.3.2 (stap 1) en 7.3.3 (stap 1) kan het gebruik van de termen « vraag naar 

afnamecapaciteit » verwarring scheppen, aangezien het hier niet om de indiening van een 

capaciteitsaanvraag, maar om het gebruik van reeds toegewezen capaciteiten gaat. De 

CREG vraagt dat deze zinnen anders geformuleerd zouden worden. 

81. Er is een tegenstrijdigheid tussen de tekst en de grafiek van §7.3.3 in verband met de 

termijn waarbinnen de bevrachter en de eindafnemer de N.V. FLUXYS het document « Grid 

User’s Interruption Confirmation Notice » moeten bezorgen. 

82. Overwegende dat de in §7.3 beschreven procedures voor onderbreking van de 

afnamecapaciteit de tussenkomst van de eindafnemer vereisen, is de CREG van oordeel dat 

deze procedures ook zouden moeten ingevoegd worden in het aansluitingscontract dat de 

N.V. FLUXYS met de eindafnemer bindt, aangezien de ondertekening van de netwerkcode 

door de bevrachter de N.V. FLUXYS geen garantie biedt dat de eindafnemer zich wel 

degelijk aan zijn verplichtingen op het vlak van onderbreking zal houden. 
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83. De CREG wijst op verscheidene materiële fouten in §7.4: de eerste zin van stap 1 is 

onvolledig; de verwijzing naar bijlagen A.6 en B.2.4 is onjuist. 

84. In §8.2.1 zou de tekst moeten verwijzen naar bijlage F en niet E.1 

85. In de veronderstelling dat de bevrachter, na overleg met de betrokken eindafnemer, 

zou beslissen een deel of het geheel van het niet conforme gas aangekondigd door de 

N.V. FLUXYS te weigeren, zoals §8.2.3 het hem toelaat, zou de netwerkcode moeten 

verduidelijken wat er gebeurt met de nominaties die de bevrachter heeft uitgevoerd op het 

bewuste afnamepunt: worden ze automatisch aangepast aan de hoeveelheid niet conform 

gas aanvaard door de bevrachter? Heeft de bevrachter de verantwoordelijkheid om te 

hernomineren? Wat gebeurt er indien de hernominatietermijn onverenigbaar is met de 

termijn waarbinnen het niet conforme gas bij de eindafnemer zal geleverd worden? 

Deel H: Aardgasspecificaties op het vervoersnet van Fluxys 

86. Zoals ze gedaan had in §79 van de beslissing van 20 oktober 2005, herinnert de 

CREG eraan dat de kwaliteitsspecificaties aan de ingangspunten moeten verenigbaar zijn 

met de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging, wat niet het geval is voor de 

specificatietabellen gepubliceerd op de website van de N.V. FLUXYS. In tegenstelling tot wat 

wordt aangegeven in §4 van Deel H, zijn de op dit ogenblik geldende specificaties niet die 

welke gepubliceerd worden op de website van de N.V. FLUXYS, maar wel degene die in de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging opgenomen zijn.  

De CREG heeft vernomen dat de N.V. FLUXYS, gelet op historische verbintenissen, de 

kwaliteitsspecificaties op de verschillende grenspunten maar geleidelijk kan harmoniseren. 

De CREG leidt ervan af dat de belangrijkste voorwaarden telkens moeten aangepast 

worden. De procedure beschreven in §5 moet dus dienovereenkomstig herzien worden. De 

CREG verwijst in dit verband naar §52 van onderhavige beslissing. 

87. De netwerkcode verwijst herhaaldelijk naar “wettelijke normen” inzake gaskwaliteit. 

De CREG vraagt dat de lijst van relevante wettelijke bronnen in de netwerkcode zodanig 

wordt opgesomd dat de teksten kunnen teruggevonden worden. 

88. Wat de afnamepunten betreft, herinnert de CREG eraan dat, overeenkomstig artikel 

84 van de gedragscode, de specificaties inzake leveringsdruk en gaskwaliteit uitdrukkelijk 

vermeld moeten worden in het aansluitingscontract. Alle specificaties die gepubliceerd 

worden op de website van de NV.. FLUXYS moeten conform zijn met door de CREG 

goedgekeurde documenten en de bron vermelden. 
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89. In §3.2.1 verwijst de tekst per vergissing naar de ingangspunten veeleer dan naar de 

afnamepunten van het net. 

Deel I: Basisprincipes voor test- en meetmethoden van aardgas op de ingangs- en 
afnamepunten 

90. De termijn van 20 dagen vermeld in §4.2 lijkt niet te kloppen met de termijn 

aangegeven in §5.3.1.2 van Deel F van het voorstel van overbrengingscode. 

91. §3.2.1, tweede lid, van Deel B is gedeeltelijk tegenstrijdig met §6.2.2 van Deel I van 

het voorstel van overbrengingscode. In Deel B kunnen de historische gegevens door elke 

aanvrager verkregen worden mits instemming van de eindverbruiker. In Deel I genieten 

enkel de bevrachters van dit recht. Deze tegenstrijdigheid dient opgeheven te worden in de 

zin dat elke aanvrager hierop recht heeft. 
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V. ANALYSE VAN DE NETWERKCODE VAN DE 
N.V. FLUXYS VOOR DE OPSLAG VAN 
AARDGAS TE LOENHOUT (VOORSTEL 
VAN OPSLAGCODE LOENHOUT) 

92. De hiernavolgende analyse bespreekt achtereenvolgens de hoofdstukken zoals die in 

het voorstel van opslagcode Loenhout aan bod komen, zonder de algemene opmerkingen 

van deel III van deze beslissing te herhalen. 

Deel A: Toewijzingsregels opslag Loenhout 

93. In §2 wordt het onderscheid gemaakt tussen verschillende opslagdiensten. Zonder de 

zin van dergelijk onderscheid in vraag te willen stellen, merkt de CREG op dat dezelfde 

diensten in verschillende categorieën genoemd worden en dat sommige diensten niet in de 

juiste categorie worden ondergebracht. De geschetste typologie dient bijgevolg te worden 

verbeterd. 

Deel D: Procedure voor het beheer van congestie op de opslag Loenhout 

94. De laatste zin van §5.5.3 van het voorstel van opslagcode Loenhout (opm.: is 

verwarrend om hier van Dudzele te spreken, aangezien het hier enkel gaat om een analyse 

van het voorstel opslagcode Loenhout; bovendien wordt deze opmerking voor Dudzele 

hernomen in het volgende deel) is niet duidelijk. Een verwijzing naar artikel 48, §4, tweede 

lid, van de gedragscode, of een overname van de formulering zou aangewezen zijn. De 

CREG wijst erop dat conform deze bepaling van de gedragscode de N.V. FLUXYS 

gehouden is een tarief ter goedkeuring voor te leggen. 

Deel E: Opslagdiensten op de secundaire markt

95. In §3 maakt de N.V. FLUXYS voorbehoud bij de overdracht van opslagdiensten, 

“indien uit simulaties zou blijken dat deze overgedragen dienst onder de gewijzigde 

omstandigheden niet gebruikt kan worden met betrekking tot de aard van deze 

capaciteitsdienst.” De betekenis van deze zinsnede en de noodzaak om simulaties uit te 

voeren bij capaciteitsoverdracht met betrekking tot opslagactiviteiten zijn niet duidelijk 

omschreven. De CREG verzoekt bijgevolg de N.V. FLUXYS om de nodige verduidelijking 

aan te brengen in het voorstel van opslagcode Loenhout en de nodige verrechtvaardiging 

aan de CREG te verschaffen, of om het voorbehoud te schrappen.  
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In §§6.1 en 6.2 staat nog dat de operator moet analyseren “of de overdracht van de 

opslagdiensten mogelijk is” waarbij aandacht wordt besteed aan de berekening van de “reële 

capaciteit”. De CREG verwijst in dat verband ook naar §4.4.3, derde streepje, van het 

voorstel van opslagcode Loenhout. De CREG merkt op dat het wenselijk is om een 

vermindering van de reële capaciteit tengevolge van de toepassing van factoren 

voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de overdracht aan overdrager en overnemer te 

melden. Dergelijke vermindering mag evenwel niet leiden tot een weigering van de 

overdracht. In het geval dat er geen capaciteit kan gebruikt worden, moet evenwel worden 

besloten dat een overdracht niet mogelijk is. 

96. De CREG stelt vast dat er in §4.3.3 melding wordt gemaakt van een “matching regel 

op de installatie”, die echter niet beschreven is in het voorstel van opslagcode Loenhout. 

§6.1 maakt tevens melding van “matching van capaciteiten”. De CREG vraagt om in de 

opslagcode Loenhout minstens te verwijzen naar het document waar die regels eenduidig 

beschreven staan. 

97. Het voorstel van opslagcode Loenhout vermeldt in §5 dat: « de natuur [van de dienst] 

niet kan wijzigen bij overdracht ». In de veronderstelling dat de natuur van een opslagdienst 

overeenstemt met het vaste of onderbreekbare karakter ervan, vraagt de CREG deze zin 

van de opslagcode Loenhout te vervolledigen met de woorden “met bevrijding van de 

overdrager”. 

Deel F: Operationele procedures voor de opslagdiensten

98. In §4.3.2 wordt bepaald dat de operator: “dagelijks een indicatieve waarde van de 

verwachte CBW [publiceert]. Bij ontstentenis van een CBW in de nominaties, zal de operator 

een default CBW-waarde gebruiken voor de nominaties van de opslaggebruiker.” De CREG 

onderstreept het belang van een dagelijkse publicatie van de verwachte CBW door de 

operator, daar de opslaggebruiker niet bij machte kan zijn om een CBW te voorspellen voor 

het gas dat op een bepaalde dag in de aardgasopslag zal worden geïnjecteerd (of 

uitgezonden). Bijgevolg vraagt de CREG de N.V. FLUXYS om te verduidelijken op welke 

frequentie een verwachte CBW zal gepubliceerd worden, op welke periode de gepubliceerde 

waarde slaat en wat de relatie is tussen de gepubliceerde verwachte CBW enerzijds, en de 

“default CBW-waarde” anderzijds. De CREG verwijst in dit verband ook naar §4.4.8 van het 

voorstel van opslagcode Loenhout. 

99. De CREG merkt op dat het schema op bladzijde 12/53 (§4.4) niet overeenkomt met 

het schema op bladzijde 15/53 (§4.4.6), noch met de daarnavolgende tekst (§4.4.8), onder 

meer wat betreft de tijdsindicaties van de hernominaties “within day”. De CREG vraagt in 
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verband met “within day” hernominaties om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

timing van de berichten en de termijnen voor inwerkingtreding van nominaties. Hetzelfde 

schema op bladzijde 12/53 komt ook niet overeen met het schema op bladzijde 13/53 

(§4.4.2). De CREG vraagt om de consistentie van tekst en schema’s te versterken teneinde 

duidelijkheid te scheppen over de te volgen procedure. 

100. De twee eerste paragrafen op bladzijde 13/53 (§4.4) zijn onduidelijk en moeten 

worden geherformuleerd.  

101. De CREG vraagt om de verschillende berichten op een consistente manier te 

benoemen doorheen §§4.3 en 4.4. De CREG vraagt in het bijzonder dat er een unieke 

betekenis wordt gegeven aan elke afkorting die in de opslagcode wordt gebruikt. 

102. De CREG vraagt in verband met §4.4.8 om met de nodige zorg te onderzoeken of 

hernominaties op de aardgasopslag van Loenhout in werking zouden kunnen treden, zij het 

op “reasonable endeavour” basis, niet langer dan 1 uur na het eerste uurinterval.  

103. In verband met de hernominaties, waarvan de behandeling beschreven is in het 

voorlaatste lid van §4.4.8 (actie van de operator van de opslag), merkt de CREG op dat het 

voorstel van opslagcode Loenhout de vrijheid laat aan de opslaggebruiker om onbeperkt te 

hernomineren binnen de grenzen van zijn onderschreven capaciteit (desgevallend 

verminderd na toepassing van de relevante correctiefactoren), hoewel de opslaggebruiker in 

geen geval een garantie krijgt dat zijn hernominaties kunnen uitgevoerd worden binnen de 

gewenste termijn. Teneinde de transparantie en de voorspelbaarheid van de werking van de 

aardgasopslag naar de opslaggebruikers toe te verhogen, verzoekt de CREG de 

N.V. FLUXYS om in het voorstel van opslagcode Loenhout de meest voorkomende oorzaken 

van vertraging bij de uitvoering van de hernominaties op te nemen, samen met een 

kwantificering van de respectievelijk te verwachten vertragingen.  

104. De CREG vraagt om in §4.5.1 te verduidelijken of de procedures beschreven in 

§§4.5.2 en 4.5.3 ook gelden voor wekelijkse nominaties, bovenop de dagelijkse nominaties 

en de “within-day” hernominaties. 

105. De CREG merkt op dat er in §§4.5.3.2 tot en met 4.5.3.4 meermaals een 

verdelingsregel ontbreekt, waarmee de vereiste verhoging (of vermindering) van de 

geaggregeerde nominaties verdeeld wordt tussen de betrokken opslaggebruikers. 

106. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS om te verduidelijken wat de betekenis is van de 

volgende bepaling in §§4.5.3.2 en 4.5.3.3 : “De operator zal binnen de grenzen van de 
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redelijkheid alle uitzend- (injectie-) nominaties aanvaarden en injectie- (uitzend-) nominaties 

afwijzen.” 

107. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS om te verduidelijken welke gevallen bedoeld 

worden in §§4.5.3.2 en 4.5.3.3 met de volgende termen: “Indien de operator van de opslag 

injectie- (of uitzend-) nominaties niet kan aanvaarden (...)”. 

108. In het geval dat “forward” nominaties kleiner zijn dan het minimumdebiet, vraagt de 

operator overeenkomstig §§4.5.3.2 en 4.5.3.3 aan alle betrokken opslaggebruikers om hun 

nominaties pro rata de onderschreven capaciteit te verhogen tot de som van de nominaties 

het minimumdebiet bereikt, tenzij de nominaties van één (of meerdere) opslaggebruiker 

reeds de grens van zijn (hun) onderschreven capaciteit bereikt. De CREG vraagt om te 

verduidelijken of er in dat laatste geval gevraagd wordt aan de overige betrokken gebruikers 

om hun nominaties verder te verhogen. 

109. De CREG merkt op dat overeenkomstig het laatste lid van §4.5.3 de operator 

gemachtigd is nominatieprogramma’s te wijzigen. De CREG meent dat de operator de 

nominaties niet eenzijdig mag aanpassen, zonder overleg te plegen met de 

opslaggebruikers, zonder afbreuk te doen aan de validatieregels beschreven in §§4.5.3.2 en 

4.5.3.3. De CREG vraagt in dit verband om de oorspronkelijke formulering van deze bepaling 

te herstellen, met name dat de operator “gerechtigd [is] de opslaggebruiker te vragen zijn 

nominatieprogramma te wijzigen, met aanduiding van het motief.” 

110. Doorheen §4.5 worden de termen “valideren”, “confirmeren” en “bevestigen” naast 

elkaar gebruikt. Het verdient volgens de CREG aanbeveling om de terminologische 

consistentie te versterken en die verschillende termen desgevallend te definiëren. De CREG 

verwijst in dit verband naar paragraaf 19 van onderhavige beslissing. 

111. De CREG merkt op dat de procedure beschreven in §5.2.4 in geval er zich 

communicatieproblemen voordoen onduidelijk is en vraagt om die te verduidelijken. 

112. In verband met §§6.2.2, 6.2.4, 7.2 en 13.4 merkt de CREG op dat het niet duidelijk is 

op welke manier een aantal factoren worden “aangekondigd” aan de opslaggebruikers. 

Sommige factoren (MIF, MWF) worden “als regel dagelijks op de website van de operator 

gepubliceerd” maar er wordt in de tekst geen procedure voorzien in het geval dat er “within 

day” een gewijzigde factor moet worden “aangekondigd”. De CREG vraagt om te preciseren 

welke procedure wordt gevolgd om de betrokken gebruikers rechtstreeks te notificeren van 

dergelijke wijzigingen. 
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113. In verband §§6.2.4 en 7.2 merkt de CREG op dat de verwittigingstermijn van 4 uur 

mogelijk niet verzoenbaar is met de binnenkort verwachte resultaten van een lopende 

gezamenlijke studie van de CREG en de N.V. FLUXYS over de operationele reserve. De 

CREG maakt voorbehoud bij de bewuste termijnen tot die studie afgerond is.  

114. In verband met §8.1 vraagt de CREG dat een reductie van de nominaties eerst wordt 

toegepast op de som van de onderbreekbare capaciteiten, en pas indien dit ontoereikend 

blijft, op de som van de vaste capaciteiten. 

115. In verband met §8.2 vraagt de CREG dat de verwittigingstermijn, gelet op de 

interactie tussen de opslag en het vervoersnet, wordt uitgebreid van 2 naar 4 uur, teneinde 

de betrokken vervoersnetgebruikers toe te laten om hun nominaties op het vervoersnet tijdig 

aan te passen. 

116. In verband met onder meer §§8.2, 8.3 en 13.3 vraagt de CREG dat een definitie van 

‘noodgevallen’ wordt opgenomen in het glossarium van definities De CREG verwijst in dit 

verband naar paragraaf 19 van onderhavige beslissing. 

117. De CREG stelt vast dat de regel opgenomen in §10.4 in uitvoering van de 

artikelen 52 en 52bis van de belangrijkste voorwaarden voor opslag afwijkt van de in het 

goedgekeurde indicatieve vervoersprogramma voor de opslag (beslissing van 22 december 

2005) van de N.V. FLUXYS opgenomen regel. De CREG vraagt om de opslagcode 

Loenhout bijgevolg aan te passen. 

118. In verband met §11 merkt de CREG op dat volgens de geldende goedgekeurde 

tarieven voor 2006 de “gas in kind” enkel wordt berekend op de netto-geïnjecteerde 

hoeveelheden, en niet op “injectie nominaties en emissie nominaties”. De CREG vraagt 

bijgevolg om §11 te verzoenen met de goedgekeurde tarieven. 

Deel H: Aardgasspecificaties op het aansluitingspunt van de gasopslag

119. De CREG merkt op dat in §2.2 het woord “waterdisulfide” moet vervangen worden 

door “waterstofsulfide”. 

120. De CREG vraagt dat de N.V. FLUXYS in Deel H van de opslagcode Loenhout de 

bepalingen met betrekking tot de beperking van het CO2-gehalte van het aardgas dat in de 

opslag van Loenhout wordt geïnjecteerd uitwerkt overeenkomstig artikel 60 van de 

belangrijkste voorwaarden voor opslag.  
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121. Daar de opslag van Loenhout een specifiek ingangs- en afnamepunt van het door de 

N.V. FLUXYS beheerd vervoersnet is, moeten de kwaliteitsspecificaties van het gas dat in de 

opslag van Loenhout wordt geïnjecteerd en van daaruit in omloop wordt gebracht, ook 

behandeld worden in de overbrengingscode. Daarom vraagt de CREG in de 

overbrengingscode ook te verwijzen naar Deel H van de opslagcode Loenhout, zoals 

gewijzigd op basis van voorgaande opmerkingen.  

Deel I: Basisprincipes voor test- en meetmethoden van aardgas

122. De CREG merkt in verband met §6.2 op dat de historische gegevens overeenkomstig 

de “Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators” overeengekomen in de 

schoot van het Forum van Madrid, moeten gepubliceerd worden. Een uitzondering kan enkel 

worden toegestaan op vraag van de gebruikers, indien er minder dan drie zijn, en dit enkel 

onder toezicht van de CREG. 
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VI. ANALYSE VAN DE NETWERKCODE VAN DE 
N.V. FLUXYS VOOR DE OPSLAG VAN LNG 
TE DUDZELE (VOORSTEL VAN OPSLAG-
CODE DUDZELE) 

123. De hiernavolgende analyse bespreekt achtereenvolgens de hoofdstukken zoals die in 

het voorstel van opslagcode Dudzele aan bod komen, zonder de algemene opmerkingen van 

deel III van deze beslissing te herhalen. 

Deel A: Toewijzingsregels opslag Dudzele 

124. In §2 wordt het onderscheid gemaakt tussen verschillende opslagdiensten. Zonder de 

zin van dergelijk onderscheid in vraag te willen stellen, merkt de CREG op dat dezelfde 

diensten in verschillende categorieën genoemd worden en dat sommige diensten niet in de 

juiste categorie worden ondergebracht. De geschetste typologie dient bijgevolg te worden 

verbeterd. 

Deel D: Procedure voor het beheer van congestie op de opslag Dudzele 

125. De laatste zin van §5.5.3 van het voorstel van opslagcode Dudzele is niet duidelijk. 

Een verwijzing naar artikel 48, §4, tweede lid, van de gedragscode, of een overname van de 

formulering zou aangewezen zijn. De CREG wijst erop dat conform deze bepaling van de 

gedragscode de N.V. FLUXYS gehouden is een tarief ter goedkeuring voor te leggen. 

Deel E: Opslagdiensten op de secundaire markt

126. In §3 maakt de N.V. FLUXYS voorbehoud bij de overdracht van opslagdiensten, 

“indien uit simulaties zou blijken dat deze overgedragen dienst onder de gewijzigde 

omstandigheden niet gebruikt kan worden met betrekking tot de aard van deze 

capaciteitsdienst.” De betekenis van deze zinsnede en de noodzaak om simulaties uit te 

voeren bij capaciteitsoverdracht met betrekking tot opslagactiviteiten zijn niet duidelijk 

omschreven. De CREG verzoekt bijgevolg de N.V. FLUXYS om de nodige verduidelijking 

aan te brengen in het voorstel van opslagcode Dudzele en de nodige verrechtvaardiging aan 

de CREG te verschaffen, of om het voorbehoud te schrappen.  

In §§6.1 en 6.2 staat nog dat de operator moet analyseren “of de overdracht van de 

opslagdiensten mogelijk is” waarbij aandacht wordt besteed aan de berekening van de “reële 
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capaciteit”. De CREG verwijst in dat verband ook naar §4.4.3, derde streepje, van het 

voorstel van opslagcode Dudzele. De CREG merkt op dat het wenselijk is om een 

vermindering van de reële capaciteit tengevolge van de toepassing van factoren 

voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de overdracht aan overdrager en overnemer te 

melden. Dergelijke vermindering mag evenwel niet leiden tot een weigering van de 

overdracht. In het geval dat er geen capaciteit kan gebruikt worden, moet evenwel worden 

besloten dat een overdracht niet mogelijk is. 

127. De CREG stelt vast dat er in §4.3.3 melding wordt gemaakt van een “matching regel 

op de installatie”, die echter niet beschreven is in het voorstel van opslagcode Dudzele. §6.1 

maakt tevens melding van “matching van capaciteiten”. De CREG vraagt om minstens te 

verwijzen naar het document waar die regels eenduidig beschreven staan. 

128. De CREG merkt op dat de derde voorwaarde opgenomen in §4.3.3 van het voorstel 

van opslagcode Dudzele niet conform is met artikel 46 van de belangrijkste voorwaarden 

voor opslag en vraagt bijgevolg om die voorwaarde aan te passen.  

129. Het voorstel van opslagcode Dudzele vermeldt in §5 dat: « de natuur [van de dienst] 

niet kan wijzigen bij overdracht ». In de veronderstelling dat de natuur van een opslagdienst 

overeenstemt met het vaste of onderbreekbare karakter ervan, vraagt de CREG deze zin 

van de opslagcode Dudzele te vervolledigen met de woorden “met bevrijding van de 

overdrager”. 

Deel F: Operationele procedures voor de opslagdiensten

130. De CREG merkt op dat de correctiefactoren vermeld in onder meer §§4.3.1.1, 4.4.7 

en 6.3 niet overeenkomen met het gestelde in §6.2 en vraagt om de betreffende paragrafen 

te verbeteren. 

131. In §4.3.4 wordt bepaald dat de operator: “dagelijks een indicatieve waarde van de 

verwachte CBW [publiceert]. Bij ontstentenis van een CBW in de nominaties, zal de operator 

een default CBW-waarde gebruiken voor de nominaties van de opslaggebruiker.” De CREG 

onderstreept het belang van een dagelijkse publicatie van de verwachte CBW door de 

operator, daar de opslaggebruiker niet bij machte kan zijn om een CBW te voorspellen voor 

het gas dat op een bepaalde dag uit de aardgasopslag zal worden uitgezonden. Bijgevolg 

vraagt de CREG de N.V. FLUXYS om te verduidelijken op welke frequentie een verwachte 

CBW zal gepubliceerd worden, op welke periode de gepubliceerde waarde slaat en wat de 

relatie is tussen de gepubliceerde verwachte CBW enerzijds, en de “default CBW-waarde” 

anderzijds. 

35/42 



132. De CREG merkt op dat het schema op bladzijde 16/64 (§4.4) niet overeenkomt met 

het schema op bladzijde 19/64 (§4.4.6), noch met de daarnavolgende tekst (§4.4.8), onder 

meer wat betreft de tijdsindicaties van de hernominaties “within day”. De CREG vraagt in 

verband met “within day” hernominaties om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

timing van de berichten en de termijnen voor inwerkingtreding van nominaties. De CREG 

vraagt om de consistentie van tekst en schema’s te versterken teneinde duidelijkheid te 

scheppen over de te volgen procedure. 

133. De CREG vraagt om de verschillende berichten op een consistente manier te 

benoemen doorheen §§4.3 en 4.4. De CREG vraagt in het bijzonder dat er een unieke 

betekenis wordt gegeven aan elke afkorting die in de opslagcode wordt gebruikt. 

134. De tweede en derde zin van §4.4 op bladzijde 17/64 zijn onduidelijk en moeten 

worden geherfomuleerd. 

135. De CREG vraagt de N.V. FLUXYS om, in verband met §4.4.8, met de nodige zorg te 

onderzoeken of hernominaties op de aardgasopslag van Dudzele in werking zouden kunnen 

treden, zij het op “reasonable endeavour” basis, niet langer dan 1 uur na het eerste 

uurinterval.  

136. In verband met de hernominaties, waarvan de behandeling beschreven is in het 

voorlaatste lid van §4.4.8 (actie van de operator van de opslag), merkt de CREG op dat het 

voorstel van opslagcode Dudzele de vrijheid laat aan de opslaggebruiker om onbeperkt te 

hernomineren binnen de grenzen van zijn onderschreven capaciteit (desgevallend 

verminderd na toepassing van de relevante correctiefactoren), hoewel de opslaggebruiker in 

geen geval een garantie krijgt dat zijn hernominaties kunnen uitgevoerd worden binnen de 

gewenste termijn. Teneinde de transparantie en de voorspelbaarheid van de werking van de 

aardgasopslag naar de opslaggebruikers toe te verhogen, verzoekt de CREG de 

N.V. FLUXYS om in het voorstel van opslagcode Dudzele de meest voorkomende oorzaken 

van vertraging bij de uitvoering van de hernominaties op te nemen, samen met een 

kwantificering van de respectievelijk te verwachten vertragingen, naar het voorbeeld van de 

tabel opgenomen in §9.2 van Deel F.  

137. In verband met §§4.3.3, 6.2 en 7 merkt de CREG op dat het niet duidelijk is op welke 

manier een aantal factoren worden “aangekondigd” aan de opslaggebruikers. Sommige 

factoren (MIF, MWF) worden “als regel dagelijks op de website van de operator 

gepubliceerd”, maar er wordt in de tekst geen procedure voorzien in het geval dat er “within 

day” een gewijzigde factor moet worden “aangekondigd”. De CREG vraagt om te preciseren 
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welke procedure wordt gevolgd om de betrokken gebruikers rechtstreeks te notificeren van 

dergelijke wijzigingen. 

138. De CREG vraagt om in §4.5.2 te verduidelijken of de procedures beschreven in 

§§4.5.2.2 en 4.5.2.3 ook gelden voor wekelijkse nominaties, bovenop de dagelijkse 

nominaties en de “within-day” hernominaties. 

139. De CREG merkt op dat er in §§4.5.2.3.2 en 4.5.2.3.4 meermaals een verdelingsregel 

ontbreekt, waarmee de vereiste verhoging (of vermindering) van de geaggregeerde 

nominaties verdeeld wordt tussen de betrokken opslaggebruikers. 

140. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS om te verduidelijken wat de betekenis is van de 

volgende bepaling in §4.5.2.3.2: “De operator zal binnen de grenzen van de redelijkheid alle 

uitzend-nominaties aanvaarden en injectienominaties afwijzen.” 

141. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS om te verduidelijken welke gevallen bedoeld 

worden in §4.5.3.2 met de volgende termen: “Indien [de operator van de opslag] 

uitzendnominaties niet kan aanvaarden (...)”. 

142. In het geval dat “forward” nominaties kleiner zijn dan het minimumdebiet, vraagt de 

operator overeenkomstig §4.5.2.3.2 aan alle betrokken opslaggebruikers om hun nominaties 

pro rata de onderschreven capaciteit te verhogen tot de som van de nominaties het 

minimumdebiet bereikt, tenzij de nominaties van één (of meerdere) opslaggebruiker reeds de 

grens van zijn (hun) onderschreven capaciteit bereikt. De CREG vraagt om te verduidelijken 

of er in dat laatste geval gevraagd wordt aan de overige betrokken gebruikers om hun 

nominaties verder te verhogen. 

143. De CREG merkt op dat overeenkomstig het laatste lid van §4.5.2.3 de operator 

gemachtigd is nominatieprogramma’s te wijzigen. De CREG meent dat de operator de 

nominaties niet eenzijdig mag aanpassen, zonder overleg te plegen met de 

opslaggebruikers, zonder afbreuk te doen aan de validatieregels beschreven in §§4.5.2.3.2 

en 4.5.2.3.4. De CREG vraagt in dit verband om de oorspronkelijke formulering van deze 

bepaling te herstellen, met name dat de operator “gerechtigd [is] de opslaggebruiker te 

vragen zijn nominatieprogramma te wijzigen.” 

144. Doorheen §4.5 worden de termen “valideren”, “confirmeren” en “bevestigen” naast 

elkaar gebruikt. Het verdient volgens de CREG aanbeveling om de terminologische 

consistentie te versterken en die verschillende termen desgevallend te definiëren. De CREG 

verwijst in dit verband naar paragraaf 19 van onderhavige beslissing. 
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145. De CREG merkt op dat de regels voor gastoewijzing geformuleerd in §5.2.2.1 

onvoldoende rekening houden met de fysieke eigenschappen van de installatie te Dudzele 

en vraagt om die te verduidelijken. 

146. De CREG merkt op dat de procedure beschreven in §5.2.4 in geval er zich 

communicatieproblemen voordoen onduidelijk is en vraagt om die te verduidelijken. 

147. In verband §§6.2.4 en 7.2 merkt de CREG op dat de verwittigingstermijn van 4 uur 

mogelijk niet verzoenbaar is met de binnenkort verwachte resultaten van een lopende 

gezamenlijke studie van de CREG en de N.V. FLUXYS over de operationele reserve. De 

CREG maakt voorbehoud bij de bewuste termijnen tot die studie afgerond is.  

148. In verband met §8.1 vraagt de CREG dat een reductie van de nominaties eerst wordt 

toegepast op de som van de onderbreekbare capaciteiten, en pas indien dit ontoereikend 

blijft, op de som van de vaste capaciteiten. 

149. In verband met onder meer §§8.2, 8.3 en 13.3 vraagt de CREG dat een definitie van 

‘noodgevallen’ wordt opgenomen in het glossarium van definities. De CREG verwijst in dit 

verband naar paragraaf 19 van onderhavige beslissing. 

150. De CREG laat gelden dat er in de netwerkcode geen beperking kan worden opgelegd 

op het gebruik van de opslaginstallatie te Dudzele door de betrokken opslaggebruikers, tenzij 

louter operationele beperkingen. De in §10.5 van het voorstel van opslagcode Dudzele 

opgenomen gebruiksregel, hoewel analoog aan de geldende gebruiksregel van de 

opslaginstallatie van Loenhout, is niet gestoeld op enige operationele beperking van de 

betrokken installatie. De artikelen 52 en 52bis van de belangrijkste voorwaarden voor opslag, 

opgelegd door de CREG in haar beslissing (B)040603-CDC-244/2 van 3 juni 2004 en 

overgenomen door de N.V. FLUXYS in haar voorstel van belangrijkste voorwaarden voor 

opslag van 13 december 2004, goedgekeurd door de CREG in haar beslissing  

(B)041220-CDC-244/3 van 20 december 2004, hebben enkel betrekking op de 

opslaginstallatie van Loenhout en zijn uitdrukkelijk opgenomen “om de globale performanties 

van de opslaginstallatie in een multi-gebruikers omgeving te bewaren”. Overeenkomstig 

artikel 52 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag merkt de CREG tenslotten op dat de 

afgeleide regel moet worden “bepaald in het indicatief vervoersprogramma”. De CREG 

vraagt bijgevolg om §10.5 van het voorstel van opslagcode Dudzele te schrappen. 

151. In §12.5 wordt bepaald dat de voor testdoeleinden maximaal uitgezonden 

hoeveelheid 450.000 m³(n) bedraagt, ofwel 150 TJ. De CREG merkt op dat beide 

hoegrootheden danig verschillen. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS om te verduidelijken 
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welke grenzen gelden voor het voor testdoeleinden maximaal aan te wenden volume 

aardgas. 
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VII. BESLUIT  

152. Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, 

Overwegende dat het Glossarium van Definities nog niet gepubliceerd werd door de 

N.V. FLUXYS en niet aan de CREG overhandigd werd samen met de voorstellen van 

overbrengings- en opslagcodes (§19); 

Overwegende dat de N.V. FLUXYS zich het recht voorbehoudt om de netwerkcode niet toe 

te passen of eenzijdig te wijzigen, in strijd met de gedragscode (§21); 

Overwegende dat sommige bepalingen uit de voorstellen van overbrengings- en 

opslagcodes strijdig zijn met de gaswet en de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

en opslag; 

Overwegende dat Deel D van het voorstel van overbrengingscode, met als voorwerp de 

preventie van congestie en de capaciteitsallocatie bij permanente congestie, onvolledig is, en 

strijdig met de gedragscode (§§34 tot en met 40); 

Overwegende dat Deel E van de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes, met als 

voorwerp de secundaire markt, onduidelijk is, en dat het voorgestelde 

capaciteitsoverdrachtsregime onvolledig is en in bepaalde aspecten strijdig met de 

gedragscode (§§41 tot en met 51); 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingsprocedure van de kwaliteitsspecificaties van 

het aardgas strijdig is met de gedragscode en de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging en opslag (§52); 

Overwegende dat het voorstel van overbrengingscode onvolledig is met betrekking tot de 

artikelen 71 tot en met 73 van de gedragscode ; 

Overwegende dat de regels betreffende de beperking van het CO2-gehalte van het in de 

aardgasopslag van Loenhout geïnjecteerde gas niet uitgewerkt zijn in het voorstel van 

opslagcode Loenhout, in strijd met artikel 60 van de belangrijkste voorwaarden voor opslag ; 

Overwegende dat de voorstellen van overbrengings- en opslagcodes een groot aantal 

materiële fouten en onnaukeurigheden bevatten ; 
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beslist de CREG, in toepassing van artikel 88, §1, van de gedragscode, om het voorstel van 

netwerkcode van de N.V. FLUXYS voor haar binnenlandse vervoersactiviteiten en 

opslagactiviteiten, bij de CREG ingediend per drager met ontvangstbewijs, respectievelijk op 

12 januari 2006 voor wat betreft het voorstel van overbrengingscode en het voorstel van 

opslagcode Loenhout en op 20 januari 2006 voor wat betreft het voorstel van opslagcode 

Dudzele, te verwerpen. 

153. De CREG beslist dat de N.V. FLUXYS een voorstel van netwerkcode voor de 

gasconversieinstallaties van Lillo en Loenhout voor goedkeuring moet indienen 

overeenkomstig artikel 97, van de gedragscode, binnen een termijn van 30 kalenderdagen 

volgend op de ontvangst van deze beslissing (cfr § 14 van deze beslissing).  

154. De N.V. FLUXYS dient het aangepast “Glossarium van Definities” dat deel uitmaakt 

van het goedgekeurde indicatieve vervoersprogramma ten laatste binnen de 14 dagen na 

datum van deze beslissing te publiceren op haar website (cfr §20 van deze beslissing). 

155. De CREG beslist dat de N.V. FLUXYS een nieuw voorstel van netwerkcode voor 

goedkeuring moet indienen overeenkomstig artikel 89, §3, van de gedragscode, binnen een 

termijn van 75 kalenderdagen volgend op de ontvangst van deze beslissing inzake afkeuring.  

156. De CREG beslist dat het de N.V. FLUXYS vrij staat de netwerkcodes voor 

overbrenging, opslag Loenhout en opslag Dudzele elk afzonderlijk in te dienen.  

157. Bij het opstellen van haar nieuw voorstel van netwerkcode moet de N.V. FLUXYS 

rekening houden met de opmerkingen zoals deze door de CREG in onderhavige beslissing 

werden geformuleerd. Indien dit niet het geval zou blijken te zijn, zal de CREG zich verplicht 

zien om op basis van artikel 89 van de gedragscode, een voorlopige netwerkcode voor een 

periode van zes maanden op te leggen.  
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158. Tenslotte, rekening houdend met het onvolledige karakter van het door de 

N.V. FLUXYS ingediende voorstel van netwerkcode, behoudt de CREG zich het recht voor 

opmerkingen te formuleren bovenop de in onderhavige beslissing geformuleerde 

opmerkingen. 

 

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

Jean-Paul PINON 
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