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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

onderzoekt hierna het voorstel voor de invoering van evenwichtstarieven van FLUXYS 

BELGIUM NV vanaf 1 oktober 2015 (hierna: "het voorstel voor de invoering van 

evenwichtstarieven").  

Naast de inleiding en het lexicon bevat onderhavige ontwerpbeslissing vijf delen. Het wettelijke 

kader wordt uiteengezet in het eerste deel. Het tweede deel behandelt de antecedenten. Het 

derde deel bevat de analyse van het voorstel voor de invoering van evenwichtstarieven. Er 

wordt een algemeen voorbehoud geformuleerd in het vierde deel. Het vijfde deel bevat het 

dispositief. Het tariefblad is opgenomen in bijlage. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 3 

september 2015.  
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LEXICON  

‘CREG’: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met name het 

federale autonome organisme dat werd opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

‘FLUXYS BELGIUM’: de naamloze vennootschap FLUXYS BELGIUM die werd aangeduid als 

beheerder van het vervoersnet voor aardgas en beheerder van de opslaginstallatie voor 

aardgas door de ministeriële besluiten van 23 februari 2010; 

‘Gaswet': de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 

andere door middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 8 juli 2015; 

 

Verordening 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode 

inzake gasbalancering van transmissienetten; 

 

Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 

2003/55/EG. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1 Op Europees niveau 

1. Artikel 20 van de verordening (EG) 312/2014 stelt het volgende:  

"1. De transmissiesysteembeheerder dient de berekeningsmethode voor de dagelijkse 

onbalansheffing, die in zijn balanceringszone moet worden toegepast, ter goedkeuring 

in bij de nationale regulerende instantie.  

2. Na goedkeuring wordt de berekeningsmethode voor de dagelijkse onbalansheffing 

op de desbetreffende website bekendgemaakt. Wijzigingen worden tijdig 

bekendgemaakt. 

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

gedefinieerd: 

a) de berekening van de dagelijkse onbalanshoeveelheid als bedoeld in artikel 21; 

b) de afleiding van de in artikel 22 bedoelde toepasselijke prijs; en 

c) eventuele andere noodzakelijke parameters." 

2. Artikel 30, 2e lid van de verordening 312/2014 stelt het volgende:  

"De nationale regulerende instantie stelt de methode voor de berekening van de 

neutraliteitsheffingen voor balancering vast of keurt deze goed, en maakt deze 

bekend, inclusief de verdeling onder netgebruikers en de regels voor 

kredietrisicobeheer." 

3. Met toepassing van deze artikelen van verordening 312/2014 heeft de CREG op 27 

augustus 2015 beslissing (B)150827-CDC-656G/29 goedgekeurd over de "methode voor de 

berekening van de neutraliteitsheffingen voor balancering en de methode voor de berekening 

van de dagelijkse en binnen-de-dag onbalansheffing wat de waarde van de kleine aanpassing 

betreft" (hierna: de tarifaire methode betreffende gasbalancering"). 

4. Conform artikel 41, 1e lid, c) en artikel 42 dienen de reguleringsinstanties samen te 

werken en overleg te plegen over grensoverschrijdende kwesties. De CREG en het Institut 

Luxembourgeois de Régulation hebben dit dan ook gedaan tijdens het hele proces dat tot deze 

beslissing heeft geleid. 
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I.2 Op Belgisch niveau 

5. Artikel 15/2bis, §1 van de gaswet bepaalt dat de beheerder van het 

aardgasvervoersnet, onverminderd artikel 15/2quater, het beheer voor het in evenwicht 

houden van het aardgasvervoersnet aan een gemeenschappelijke onderneming, opgericht 

met één of meerdere beheerders van aardgasvervoersnetten van andere lidstaten, kan 

overdragen. 

6. Artikel 15/2quinquies, § 2, 3° van de gaswet bepaalt dat de CREG de 

balanceringstarieven goedkeurt op voorstel van de gemeenschappelijke onderneming. 

7.  In dit opzicht vermeldt FLUXYS BELGIUM in een voetnoot van het voorstel voor de 

invoering van evenwichtstarieven dat Balansys een onderneming is die Creos Luxembourg en 

Fluxys Belgium op 7 mei 2015 gezamenlijk hebben opgericht om de gasbalancering van de 

Belux-zone te regelen. 

8. Hoewel Balansys in België nog niet operationeel is in afwachting van de nodige 

regulerende toelatingen en de overdracht door FLUXYS BELGIUM, blijkt duidelijk uit de wil 

van de Belgische wetgever dat de CREG de bevoegdheid kreeg om de evenwichtstarieven 

goed te keuren. 

9. Artikel 15/2quinquies, § 2, 3° van de gaswet vormt bijgevolg de juridische grondslag 

voor onderhavige beslissing. 

 

 

 

  



 

            7/12 

II. ANTECEDENTEN 

10. Tussen 13 mei 2015 en 5 juni 2015 heeft FLUXYS BELGIUM samen met de 

Luxemburgse beheerder CREOS Luxembourg een openbare raadpleging georganiseerd over 

de evenwichtstarieven die bestaan uit neutraliteitsheffingen voor balancering en een dagelijkse 

en intradagelijkse onbalansheffing. 

11. Op 30 juni 2015 heeft FLUXYS BELGIUM zijn voorstel voor de invoering van 

evenwichtstarieven aan de CREG ter goedkeuring voorgelegd. 

12. Dit voorstel voor de invoering van evenwichtstarieven bestaat enerzijds uit algemene 

principes voor de vastlegging en herziening van evenwichtstarieven en anderzijds uit de 

berekening van de evenwichtstarieven en het tariefblad. 

13. Deze beslissing gaat enkel over het tweede deel van het voorstel voor de invoering 

van evenwichtstarieven (d.w.z. de beslissing over de tarieven) aangezien de CREG zich in 

een eerste beslissing al heeft uitgesproken over de methode (zie paragraaf 3). 
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III. ANALYSE VAN DE BEREKENING VAN DE 

EVENWICHTSTARIEVEN 

III.1 Procedure voor de voorlegging en goedkeuring van de 
evenwichtstarieven  

14. Het voorstel voor de invoering van evenwichtstarieven bevat een begroting van de 

kosten voor de levering van evenwichtsdiensten van 1 oktober 2015 tot 31 december 2016. 

15. FLUXYS BELGIUM zegt hierover het volgende (vrije vertaling):  

"Deze begroting staat los van de lancering van BeLux in een overgangsfase of in een 

eindfase, de fase die een impact heeft op de verdeling van de diensten die geleverd 

worden door Fluxys Belgium en Creos Luxembourg voor de balanceringsactiviteit 

zonder dat het totaalbudget ervan wordt gewijzigd." 

16. De CREG stelt vast dat dit in overeenstemming is met de tarifaire methode 

betreffende gasbalancering. 

III.2 Kosten en inkomsten in rekening gebracht bij de 
neutraliteitsheffing voor balancering 

17. De begroting die FLUXYS BELGIUM heeft voorgesteld voor de levering van 

evenwichtsdiensten bestaat uit vijf posten: 

1) werkingskosten; 

2) financiële kosten; 

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

4) kosten en inkomsten in verband met transacties voor evenwichtsdoeleinden en om 

het systeem binnen de operationele grenzen te houden; 

5) saldo van de neutraliteitsrekening. 

18. FLUXYS BELGIUM heeft geraamde bedragen voor de drie eerste posten 

opgenomen, terwijl het bedrag in de begroting voor de laatste post nul bedraagt. Voor de vierde 

post wordt verwezen naar hoofdstuk III.3 van deze beslissing. 
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19. FLUXYS BELGIUM verduidelijkt in dit kader dat de bedragen voor 2015 conform 

bijlagen 6, 7 en 8 van het " BeLux Integration Agreement" zijn en dat deze bedragen voor 2016 

werden geïndexeerd op basis van de Belgische CPI ("Belgian Consumer Price Index"). 

20. Het is eveneens belangrijk om te noteren dat de kosten in verband met de diensten 

die door FLUXYS BELGIUM worden geleverd voor de evenwichtsactiviteit afzonderlijk worden 

geïdentificeerd conform paragraaf 4.1.14  van het "tariefvoorstel van Fluxys Belgium NV over 

de tarieven van de vervoersdiensten en de tarieven voor de opslagdiensten voor de jaren 

2016-2019" dat op 30 juni 2015 bij de CREG is ingediend. 

21. De CREG stelt vast dat dit in overeenstemming is met de tarifaire methode 

betreffende gasbalancering. 

III.3 Berekening van neutraliteitsheffingen voor 
balancering 

22. In zijn voorstel voor de invoering van evenwichtstarieven vermeldt FLUXYS 

BELGIUM (vrije vertaling):  

"Rekening houdend met de moeilijkheid om het saldo van de kosten en inkomsten in 

verband met transacties voor evenwichtsdoeleinden en om het systeem binnen de 

operationele grenzen te houden, zou er bij een eerste benadering vanuit kunnen 

gegaan worden dat dit saldo op het einde van de tarifaire periode nul zou zijn." Bij 

een tweede benadering zou er vanuit kunnen gegaan worden dat dit saldo de 

[hiervoor] gedetailleerde kosten compenseert." 

23. Bij deze tweede benadering zou de neutraliteitsheffing voor balancering dan de 

gedetailleerde kosten moeten dekken voor de drie eerste posten uit paragraaf 17 hiervoor. 

24. FLUXYS BELGIUM stelt voor om de tweede benadering te volgen en stelt een 

neutraliteitsheffing voor balancering voor die gelijk is aan 0 €/MWh in de zone H en in de zone 

L vanaf 1 oktober 2015. 

25. De CREG stelt vast dat dit in overeenstemming is met de tarifaire methode 

betreffende gasbalancering. 
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III.4 De waarde van de kleine aanpassing in de methode 
voor de berekening van de dagelijkse en binnen-de-
dag onbalansheffing 

26. Tijdens de openbare raadpleging had FLUXYS BELGIUM een kleine aanpassing 

voorgesteld van 0% voor de helpers aangezien deze netgebruikers het globaal onevenwicht 

van de markt verminderen. Voor de veroorzakers van onevenwicht had FLUXYS BELGIUM 

daarentegen oorspronkelijk een kleine aanpassing van 5% voorgesteld, wat in het midden is 

van de vork voorzien door artikel 22, paragraaf 7 van verordening 312/2014.  

27. Alle respondenten beschouwen 5% als het maximum of zelfs te hoog, gezien de 

andere aanpassingen van het evenwichtssysteem en de praktijk in de buurlanden. Slechts één 

persoon heeft zich afgevraagd waarom de kleine aanpassing 0% bedroeg voor de helpers, 

vanuit een bezorgdheid om een verstoring van de markt te vermijden. 

28. Rekening houdende met deze reacties heeft FLUXYS BELGIUM in zijn voorstel voor 

de invoering van evenwichtstarieven de kleine aanpassing voor de veroorzakers verlaagd tot 

3% en de kleine aanpassing voor de helpers gehouden op 0%. 

29. De CREG stelt vast dat dit in overeenstemming is met verordening 312/2014 en de 

tarifaire methode betreffende gasbalancering. 

IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

30. Overeenkomstig artikel 41(2), in fine, van richtlijn 2009/73, laat onderhavige 

beslissing de toekomstige uitoefening van de tariefbevoegdheid onverlet. De CREG is 

bevoegd om de tarieven of de methode permanent aan te passen, zelfs tijdens de lopende 

regulatoire periode, op basis van de artikelen 41(6) en 41(10) van richtlijn 2009/73 en hun 

omzetting in Belgisch recht. 
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V. CONCLUSIE 

Gelet op het voorstel voor de invoering van evenwichtstarieven van 30 juni 2015 van FLUXYS 

BELGIUM. 

Overwegende het voorgaande; 

Beslist de CREG in het kader van de wettelijke en reglementaire missie die haar is 

toevertrouwd en conform het toepasbare regulatoire kader (van Europees en intern recht 

wanneer het tweede conform het eerste is), om het tariefblad in bijlage goed te keuren met 

toepassing van artikel 20 van verordening 312/2014 en artikel 15/2 quinquies § 2, 3° van de 

gaswet. 

Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2015. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

TARIEFBLAD 

H Zone: 

 

- Neutraliteitsheffing      0 [€/MWh1] 

 

- Small Adjustment « helpers » (Kleine aanpassing helpers)   

         0 [%] 

 
- Small Adjustment « causers » (Kleine aanpassing veroorzakers)  

         3 [%] 

 

L Zone: 

- Neutraliteitsheffing         0 [€/MWh2] 

 

- Small Adjustment « helpers » (Kleine aanpassing helpers)   

         0 [%] 

 

- Small Adjustment « causers » (Kleine aanpassing veroorzakers)  

         3 [%] 

 

                                                
1 Toewijzing uitgangsenergie – voorlopig – op het niveau van de uitgangspunten van de H zone  

2 Toewijzing uitgangsenergie – voorlopig – op het niveau van de uitgangspunten van de L zone 


