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INLEIDING 

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

onderzoekt hierna, op grond van artikel 9 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 

betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (hierna : de 

gedragscode), het indicatief vervoersprogramma 2008-2009 van de NV FLUXYS voor wat 

betreft haar overbrengingsactiviteit, dat op 26 november 2007 ter goedkeuring werd 

ingediend bij de CREG per drager met ontvangstbewijs en dat gewijzigd werd door een 

reeks amendementen, op 7 december 2007 overgemaakt per drager met ontvangstbewijs. 

De onderstaande beslissing is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het 

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

uiteengezet. In het derde deel wordt onderzocht of het voorstel de voorschriften van artikel 9 

van de gedragscode naleeft en of het verenigbaar is met de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot het vervoersnet van de NV FLUXYS, goedgekeurd door de CREG in haar 

beslissing (B)041220-CDC-244/3 van 20 december 2004 over de vraag tot goedkeuring van 

de belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van de NV FLUXYS (hierna : 

de belangrijkste overbrengingsvoorwaarden). Het vierde deel, tenslotte, bevat het besluit. 

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

vergadering van  13 december 2007. 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Overeenkomstig artikel 9, §2 en 3, van de gedragscode stelt de 

vervoersonderneming een indicatief vervoersprogramma op voor een periode van minstens 

twee jaar en stuurt ze dit indicatief vervoersprogramma jaarlijks bij, onder andere op basis 

van het door de vervoersonderneming gevoerde congestiebeleid bedoeld in artikel 45 van de 

gedragscode. Het indicatief vervoersprogramma wordt door de vervoersonderneming ter 

goedkeuring overgemaakt  aan de CREG. 

2. Overeenkomstig artikel 9, §1, van de gedragscode moet het indicatief 

vervoersprogramma onder meer, voor de overbrenging en de opslag, het volgende bevatten: 

de aangeboden vaste, niet-vaste en onderbreekbare capaciteiten, de gehanteerde 

capaciteitstoewijzingsregels, de vooropgestelde tolerantiewaarden, de verschillende types 

van opslagcontracten en de looptijden van de standaardvervoerscontracten.  

Verder moeten zowel de looptijden van de vervoerscontracten als de verdeling van de 

beschikbare capaciteit over vaste, niet-vaste en onderbreekbare capaciteit en de 

toewijzingsregels de in de markt bestaande vraag weerspiegelen. De vervoersonderneming 

moet hierbij rekening houden met de specifieke kenmerken van de vervoersdiensten waarop 

ze betrekking hebben en de specifieke behoeften van de categorieën gebruikers van de 

opslaginstallaties die volgens objectieve en pertinente criteria gedefinieerd worden.  

3. De inhoud van het indicatief vervoersprogramma moet volledig verenigbaar zijn met 

de belangrijkste toegangsvoorwaarden, opgesteld krachtens artikel 10 van de gedragscode. 

De belangrijkste toegangsvoorwaarden zijn immers de regels die de vervoersonderneming in 

elk dienstcontract moet naleven. 

4. De CREG herinnert eraan (paragraaf 6 van de beslissing van 21 december 2006) dat 

het indicatief vervoersprogramma systematisch zal moeten gewijzigd en aangepast worden 

in functie van onder andere de door de vervoersonderneming aangeboden vervoersdiensten 

en de ontwikkeling van de secundaire markt. De eventuele wijzigingen en aanpassingen 

moeten door de CREG goedgekeurd worden. 

Het indicatief vervoersprogramma vormt in feite een catalogus van de door de 

vervoersonderneming aangeboden producten en diensten. Het is dan ook volkomen logisch 

dat het indicatief vervoersprogramma wordt bekend gemaakt aan de netgebruikers, zoals 

bepaald in artikel 28 van de gedragscode. 
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Het indicatief vervoersprogramma moet onder andere de beschrijving bevatten van alle 

diensten die aan gereguleerde tarieven onderworpen zijn (paragraaf 7 van de beslissing van 

21 december 2006). Zonder eensluidende definitie van de diensten zou de toepassing van 

gereguleerde tarieven het risico van discriminatie tussen netgebruikers niet uitsluiten. De 

beheerder van het vervoersnet zou immers tegen hetzelfde tarief diensten met een  

verschillende inhoud kunnen aanbieden. 

5. Op 1 juni 2005 werd de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet) gewijzigd door de wet 

tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten 

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 wettelijk 

kader van de gedragscode wijzigt. Zoals vermeld in de voorbereidende werkzaamheden van 

deze wet1 « (werd) een aantal bepalingen (…) toegevoegd. Zo bepaalt de gedragscode ook : 

- de minimumvereisten met betrekking tot de juridische en operationele scheiding van 

vervoerfuncties en leveringsfuncties van aardgas binnen geïntegreerde beheerders 

van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie ; 

- de basisbeginselen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van enerzijds de 

beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor 

aardgas en de beheerder van de LNG-installatie en anderzijds de gebruikers inzake 

het gebruik van het desbetreffende aardgasvervoersnet, opslaginstallatie voor 

aardgas of de LNG-installatie en in ieder geval voor de verhandelbaarheid van 

vervoerscapaciteiten, voor het congestiebeheer en voor de publicatie van informatie ; 

 

- de maatregelen die in het nalevingsprogramma moeten worden opgenomen om te 

waarborgen dat discriminerend gedrag is uitgesloten en ervoor te zorgen dat er 

adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving ervan. » 

 

6. Op 27 december 2006 werd voornoemd artikel 15/5undecies, §1 aangevuld door 

artikel 65 van de wet houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad, 28 december 

2006). Volgens deze nieuwe beschikking bepaalt de gedragscode bovendien :  

- de regels en de organisatie van de secundaire markt waarop netgebruikers onderling 

capaciteit en flexibiliteit verhandelen en waarop de beheerders eveneens capaciteit 

en flexibiliteit kunnen kopen ;  

                                                 
1 Parlementaire stukken, Kamer, zitting 2004-2005, nr. 1595/001, Memorie van toelichting, p. 23. 
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- de basisprincipes betreffende de organisatie van de toegang tot de hubs.  

7. Als gevolg van deze wetswijzigingen zal de gedragscode dus moeten gewijzigd 

worden om de inhoud ervan aan te passen aan de wetten van 1 juni 2005 en 27 december 

2006. In afwachting van deze wijziging blijft het huidige reglementaire kader van toepassing.  

Daaruit volgt onder meer dat in de huidige beslissing de CREG nog altijd de term 

« vervoersonderneming » blijft gebruiken, overeenkomstig voornoemd artikel 9 van de 

gedragscode, hoewel de gaswet voortaan de preciezere term « beheerder van het 

aardgasvervoersnet » gebruikt. 
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II. ANTECEDENTEN 

8. De CREG keurde het door de NV FLUXYS ingediende indicatief vervoersprogramma 

voor de periode 2007-2008 goed door haar beslissing (B)061221-CDC-565/3 van 21 

december 2006 (hierna : de beslissing van 21 december 2006). Deze goedkeuring beperkte 

zich echter tot het jaar 2007. In paragraaf 23 van de beslissing van 21 december 2006 

verzocht de CREG de NV FLUXYS haar uiterlijk op 30 april 2007 een voorstel van indicatief 

vervoersprogramma 2008-2009 over te maken.  

9. De NV FLUXYS diende dit voorstel op 29 juni 2007 per drager met ontvangstbewijs in 

bij de CREG, gevolgd door een nieuwe versie ter vervanging van de vorige, eveneens per 

drager met ontvangstbewijs, op 26 november 2007. Dit voorstel werd ingediend op grond 

van artikel 9 van de gedragscode, onder de vorm van drie afzonderlijke documenten, 

namelijk : 

- een voorstel van indicatief vervoersprogramma voor de periode 2008-2009 ; 

- een voorstel van indicatief opslagprogramma voor de opslag in Loenhout en de LNG-

opslag in Dudzele voor de periode 2008-2009 ; 

- een voorstel van indicatief doorvoerprogramma voor de periode 2008-2009. 

10. De onderhavige beslissing spreekt zich uit over het overbrengingsvoorstel, terwijl de 

voorstellen voor de opslag en de doorvoer het onderwerp van afzonderlijke beslissingen.  

11. Een aantal amendementen op het voorstel van indicatief vervoersprogramma 2008-

2009 voor de overbrengingsactiviteit werd op 7 december 2007 ingediend per drager met 

ontvangstbewijs. De onderhavige beslissing betreft dus het document met betrekking tot de 

overbrengingsactiviteit dat op 26 november 2007 werd overgemaakt, zoals geamendeerd bij 

brief van 7 december 2007 (hierna : het overbrengingsvoorstel) 
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III. ANALYSE VAN HET OVERBRENGINGS-
VOORSTEL VAN DE NV FLUXYS 

III.A. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

12. Er zijn studies aan de gang in verband met de methodologie voor de berekening van 

de bruikbare capaciteit, de bepaling van de operationele behoeften van de netbeheerder, de 

synergie tussen de doorvoeractiviteit en de activiteit van binnenlands vervoer, enz. Het 

aanvaarden van de bepalingen van het voorstel loopt niet vooruit op de afloop van deze 

studies en op de gevolgen die deze studies zullen hebben voor de toekomstige beslissingen 

van de CREG. Hetzelfde geldt a fortiori voor de gevolgen van de verwachte wijzigingen van 

de gedragscode. 

13. Tenzij anders vermeld, is de hiernavolgende analyse opgebouwd in 

overeenstemming met de opeenvolgende hoofdstukken en titels van het 

overbrengingsvoorstel. 

14. Om de leesbaarheid van deze beslissing te verbeteren, werd een aantal minder 

belangrijke niet-inhoudelijke vergissingen in de tekst als bijlage bij deze beslissing rechtgezet 

zonder dat deze rechtzettingen uitdrukkelijk erin vermeld worden. 

15. De CREG spreekt zich niet uit over de twee bijlagen « Calcul des Capacités 

Offertes » en « Calcul des Quantités de Référence » die toegevoegd zijn aan het 

overbrengingsvoorstel. 
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III.B. INDICATIEF VERVOERSPROGRAMMA VAN DE NV FLUXYS 
VOOR WAT BETREFT HAAR OVERBRENGINGSACTIVITEIT 
(‘INDICATIEF OVERBRENGINGSPROGRAMMA’) 

Hoofdstuk 1 – Definities 

16. Zoals aangegeven in paragraaf 9 van haar beslissing van 21 december 2006 

aanvaardt en steunt de CREG zelfs het principe volgens hetwelk de definities worden 

verstrekt in een document apart van  het indicatief opslagprogramma, op voorwaarde dat de 

definities van de in het indicatief opslagprogramma gebruikte termen niet gewijzigd worden 

zonder de uitdrukkelijke instemming van de CREG. De CREG is immers van oordeel dat het 

glossarium van definities, zelfs al wordt het apart van het indicatief vervoersprogramma 

gepubliceerd, integraal deel ervan uitmaakt, althans wat de definities van de termen die er 

betrekking op hebben. 

Hoofdstuk 2 – Intleiding 

17. De NV FLUXYS preciseert in hoofdstuk 2 van het overbrengingsvoorstel dat de 

datums van invoering van de nieuwe diensten slechts ter informatie verstrekt worden. De 

CREG verzoekt de NV FLUXYS haar te informeren over elk eventueel uitstel van invoering 

van een nieuwe dienst ten opzichte van de in het overbrengingsvoorstel vermelde datum, 

zodra ze weet heeft van dit uitstel. 

Hoofdstuk 5 – Capaciteits- en flexibiliteitsdiensten 

5.1 Ingangscapaciteit 

18. De CREG herinnert (cf. paragraaf 13 van de beslissing van 21 december 2006) aan 

de wettelijke verplichting voor de NV FLUXYS om een vaste « day-ahead » dienst aan te 

bieden, overeenkomstig artikel 8, 3de lid, van de gedragscode. De NV FLUXYS stipt in 

§5.1.1.1 en §8.1 van het overbrengingsvoorstel aan dat het mogelijk zal zijn om vaste 

capaciteit te reserveren voor de duur van 1 dag. De CREG veronderstelt, al wordt dit in het 

overbrengingsvoorstel niet uitdrukkelijk gesteld, dat het mogelijk zal zijn deze capaciteit de 

dag vóór de terbeschikkingstelling ervan te reserveren. 

19. De NV FLUXYS stipt in §5.1.4.1 aan dat de onderbreekbare ingangscapaciteit die op 

haar net wordt aangeboden op het niveau van de LNG-terminal van Zeebrugge 

150.000 Nm³/h bedraagt. Deze capaciteit stemt overeen met de onderbreekbare 

emissiecapaciteit die door de NV FLUXYS bij de LNG-terminal wordt gereserveerd in haar 

hoedanigheid van beheerder van het aangrenzende vervoersnet om haar net in evenwicht te 
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brengen en de operator balancing agreement uit te voeren die van toepassing is tussen het 

net van de NV FLUXYS en de aardgasterminal van de NV FLUXYS LNG. 

In het indicatief vervoersprogramma van de NV FLUXYS LNG wordt ook gesteld dat de NV 

FLUXYS in hetzelfde kader (vaste) bijkomende emissiecapaciteit reserveert. De CREG stelt 

vast dat de NV FLUXYS geen overeenstemmende operationele onderbreekbare 

ingangscapaciteit op haar net aanbiedt. De CREG is van mening dat alle capaciteit die de  

NV FLUXYS dank zij een voorrangsrecht reserveert in de regel op de markt moet 

aangeboden worden als operationele onderbreekbare ingangscapaciteit op haar 

vervoersnet. De CREG aanvaardt, rekening houdend met de schommelingen van de 

reserveringen van bijkomende emissiecapaciteit van de NV FLUXYS bij de LNG-terminal in 

de loop van 2008, dat de overeenstemmende ingangscapaciteit niet wordt opgenomen in het 

indicatief overbrengingsprogramma voor het jaar 2008. Niettemin behoudt ze zich het recht 

voor om haar standpunt te herzien bij het onderzoek van het indicatief 

overbrengingsprogramma voor de periode 2009-2010.  

20. De NV FLUXYS stelt in §5.1.6 voor de regel inzake capaciteitstoewijzing ingeval van 

congestie op een ingangspunt aan te passen door te aanvaarden dat een bevrachter de 

ingangscapaciteit teruggeeft die hij op dit punt niet meer nodig heeft en vervolgens een regel 

van voorrangsbehandeling van de aanvragen toe te passen bij de toewijzing van de nieuwe 

beschikbare capaciteit. De CREG aanvaardt deze aanpak als een kortetermijnoplossing in 

het kader van het huidige congestieprobleem. 

De CREG eist echter van de NV FLUXYS dat deze haar uiterlijk tegen 14 januari 2008 haar 

proactief congestiebeleid voorstelt, met toepassing van artikel 45 van de gedragscode en 

zoals eerder door de CREG gevraagd in haar brief van 26 november 2007 (ref. 

20071126219 – MRA), rekening houdend met de mogelijke maatregelen die in voornoemde 

brief uiteengezet worden. De CREG behoudt zich het recht voor om bijkomende maatregelen  

vanwege de NV FLUXYS te eisen op basis van het onderzoek van het proactief 

congestiebeleid voorgesteld door de NV FLUXYS. 

5.2 Afnamecapaciteit 

21. De NV FLUXYS beschrijft in §5.2.3.2 de afnemerscategorie « NDM ». De CREG 

verbaast zich erover, rekening houdend met de gemaakte vooruitgang op het gebied van 

meting op afstand, dat sommige afnemers die rechtstreeks aan het gasvervoersnet 

verbonden zijn nog altijd niet telegemeten worden. Ze verzoekt de NV FLUXYS dus erop toe 

te zien dat het nodige gedaan wordt om een einde te stellen aan deze toestand en om haar 

op de hoogte te houden van de stappen die in dit kader ondernomen worden. 
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22. In §5.2.7.1 beschrijft de NV FLUXYS de dienst van voorwaardelijke 

capaciteitsafname. De onderbrekingsvoorwaarde is gekoppeld aan de equivalente 

temperatuur (factor Y). De CREG herinnert aan de wens die ze uitte in paragraaf 14 van de 

beslissing van 21 december 2006 en vraagt dat deze factor Y zou gepubliceerd worden. 

23. In §5.2.10.2 en 5.2.16.2 duidt de NV FLUXYS de hoeveelheden basis-Rate Flexibility, 

bijkomende Rate Flexibility en basisflexibiliteit aan die automatisch wordt toegekend aan 

bevrachters die inschrijven op « MBT » afnamecapaciteit. De CREG verbaast zich erover dat 

die hoeveelheden zoveel groter zijn voor de bevoorrading van een MBT-afnemer, die per 

definitie een zeer « vlak » afnameprofiel vertoont, dan voor een klassieke afnemer, waarvan 

het verbruik veel sterker schommelt. Bijgevolg verzoekt de CREG de NV FLUXYS voor de 

periode 2009-2010 de noodzaak te herzien om aan de MBT-afnamecapaciteit dezelfde 

hoeveelheid flexibiliteit te verbinden als aan de andere afnamecapaciteiten, ten einde de 

daadwerkelijke behoeften van elke categorie afnemers weer te geven. 

5.3 Transfertcapaciteit 

24. De NV FLUXYS toont in §5.3.1.1 een tabel die de aard van de overdrachtcapaciteit 

tussen twee balanceringzones beschrijft. De in deze tabel opgenomen gegevens vloeien 

voort uit door de NV FLUXYS verwezenlijkte simulaties die de CREG niet kon verifiëren. 

Vandaar dat de CREG een voorbehoud maakt bij de inhoud van deze tabel. 

25. De CREG herinnert aan haar wens dat het aanbod van overbrengingsdiensten zou 

evolueren naar een echt ‘entry-exit’ systeem, zonder dat er het geringste contractuele 

verband is tussen de ingang- en afnamecapaciteit. De CREG herinnert er tevens aan dat de 

huidige regel van capacity matching, uiteengezet in §5.5.1, in overtreding is met artikel 8 van 

de Europese verordening 1775/2005 en met artikel 24 van de gedragscode. De CREG 

aanvaardt een dergelijke regel voorlopig, omwille van de congestietoestand die op het 

Belgische net heerst. Zoals ze reeds in paragraaf 17 van de beslissing van 21 december 

2006 stelde, vraagt de CREG dat deze regel zo vlug mogelijk zou evolueren naar de 

volgende : 

i. Ingangscapaciteit aangekocht op de primaire markt 

– Ingangscapaciteit verkocht op de secundaire markt ≤ α * Afnamecapaciteit 

ii. Ingangscapaciteit aangekocht op de primaire markt 

+ Ingangscapaciteit aangekocht op de secundaire markt ≥ β * Afnamecapaciteit 
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De coëfficiënten α en β zullen kunnen evolueren naargelang o.a. de beschikbaarheid van 

ingangscapaciteit, om overreservering van ingangscapaciteit, bijvoorbeeld in geval van 

congestie, te vermijden. Met deze regel kunnen bevrachters die over ongebruikte 

ingangscapaciteit beschikken deze onbegrensd aanbieden op de secundaire markt, zoals 

bepaald door artikel 46 van de gedragscode. De CREG verzet er zich echter niet tegen dat 

deze regel aangevuld wordt om te verzekeren dat de totale capaciteit die bij de ingang door 

een bevrachter wordt onderschreven minstens gelijk zou zijn aan de som van zijn vaste SLP 

afnamecapaciteit : 

iii. Totale vaste ingangscapaciteit (primaire + secundaire) ≥ Vaste SLP afnamecapaciteit  

De CREG beseft dat dit niet onmiddellijk kan gebeuren, meer bepaald omwille van de 

huidige congestietoestand op het vervoersnet, maar verzoekt de NV FLUXYS haar een 

ontwerp op middellange termijn van de evolutie van haar aanbod van overbrengingsdiensten 

voor te stellen, met de bedoeling een echt ‘entry-exit’ systeem in te voeren dat rekening 

houdt met haar congestiebeleid, opgesteld met toepassing van artikel 45 van de 

gedragscode (cf. paragraaf 20 van deze beslissing). 

Hoofdstuk 6 – Basisdiensten inbegrepen in de capaciteitsdiensten 

6.2 Toewijzingsdienst 

26. De NV FLUXYS hanteert in § 6.2 de termen « terme de commodité », « settlement 

mensuel » en « scheduling fees ». Deze termen staan niet in lijst van termen in hoofdstuk 1, 

waarbij de NV FLUXYS verwijst naar het op haar website verschenen glossarium van 

definities. De CREG verzoekt de NV FLUXYS de betekenis van deze termen te verklaren. 

Hoofdstuk 7 – Aanvullende diensten 

7.2 « Capacity Platform » dienst 

27. Uit de beschrijving van de Capacity Platform dienst valt niet af te leiden wat deze 

dienst precies inhoudt. De CREG veronderstelt dat het om een elektronisch platform gaat dat 

bedoeld is voor het organiseren en automatiseren van de transacties op de secundaire 

capaciteitsmarkt, opgericht met toepassing van artikel 15/1, §1, 9°bis van de gaswet. Deze 

dienst zou dus verder gaan dan het gewoonweg publiceren van capaciteitsvraag en -aanbod 

op het in §7.5.4 voorgestelde bulletin board. De CREG prijst deze verbetering en moedigt de 

NV FLUXYS aan om verder te gaan in deze richting. Niettemin verzoekt ze de NV FLUXYS 

deze dienst uitvoerig te beschrijven in haar eerstvolgend indicatief overbrengingsprogramma. 






