
 

       14 september 2006 

 

Beslissing van het directiecomité over de rol van de CVA DISTRIGAS&C° in verband 
met de aardgasdoorvoer in België en de toegang tot de hub van Zeebrugge 

Met toepassing van artikel 15/24 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet), deelt de CREG 
hierna de belangrijkste elementen mee van de beslissingen van het Directiecomité van 14 
september 2006 met betrekking tot de rol van de CVA DISTRIGAS&C° in verband met de 
aardgasdoorvoer in België en de toegang tot de hub van Zeebrugge. 

1. De CREG heeft de contracten geanalyseerd die in 1998 en 2000 werden gesloten tussen de 
vroegere NV DISTRIGAS (vandaag NV FLUXYS) en de CVA DISTRIGAS&C°. Deze 
contracten vormen de basis van de werking van de doorvoermarkt op de leidingen vTn en Troll 
in België. Op basis van deze contracten commercialiseert de CVA DISTRIGAS&C° als enige 
de doorvoercapaciteit op deze beide leidingen. 

2. De analyse van de CREG van deze twee contracten berust uitsluitend op de sectorale 
wetgeving,  in hoofdzaak :  

o de richtlijn 91/296/EG betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten 
(doorvoerrichtlijn); 

o de richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas (gasrichtlijn); 

o de Europese verordening 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang 
tot aardgastransmissienetten (gasverordening); 

o de gaswet. 

3. Ten gevolge van deze analyse en na de commentaar van de betrokken partijen over deze 
analyse te hebben ontvangen, besluit de CREG het volgende :  

o de contracten van 1998 en 2000 zijn geen doorvoercontracten in de zin van artikel 
3, paragraaf 1, van de doorvoerrichtlijn; 

o de contracten van 1998 en 2000 zijn geen vervoerscontracten, d.w.z. contracten 
waarbij de beheerder van het aardgasvervoersnet (TNB) een netgebruiker toegang 
tot zijn vervoersnet verleent; 

o de CVA DISTRIGAS&C° heeft, krachtens deze beide contracten, geen capaciteit 
verworven op de primaire markt op de twee betrokken leidingen; 

o op basis van de contracten van 1998 en 2000 verleent de CVA DISTRIGAS&C° zelf 
toegang tot het Belgische vervoersnet door middel van vervoerscontracten 
(doorvoercontracten). Contractueel gezien treedt de CVA DISTRIGAS&C° 
tegenover de shippers dus op als TNB. 

4. De positie van de CVA DISTRIGAS&C° als TNB is strijdig met de gaswet, in het bijzonder met 
artikelen 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 en 8/5 : 

o artikel 8 van de gaswet schrijft één enkele TNB in België (wettelijk monopolie) voor, 
terwijl echter zowel de NV FLUXYS als de CVA DISTRIGAS&C° de functie van TNB 
uitoefenen; 

o voorlopig kent artikel 8/1 van de gaswet dit wettelijk monopolie toe aan de NV 
FLUXYS, terwijl echter de CVA DISTRIGAS&C° eveneens de functie van TNB 
uitoefent ; 

o artikel 8/2 bepaalt onder meer dat de TNB moet opgericht zijn in de vorm van een 
naamloze vennootschap, wat niet het geval is voor de CVA DISTRIGAS&C°; 

    1/2 



 

o artikelen 8/3 tot 8/5 voorzien in een aantal regels inzake onafhankelijkheid en 
corporate governance die door de TNB moeten nageleefd worden en die niet 
worden nageleefd door de CVA DISTRIGAS&C°. 

5. Op grond van artikel 20/2 van de gaswet beslist de CREG de NV FLUXYS en de CVA 
DISTRIGAS&C° aan te manen om uiterlijk tegen 31 december 2006 een einde te stellen aan 
de vastgestelde onwettigheden, in het bijzonder door tegen deze datum een einde te stellen 
aan de contracten van 1998 en 2000 en door de NV FLUXYS alle doorvoercontracten over te 
dragen waarin de CVA DISTRIGAS&C° als partij optreedt. 

6. Verder beslist de CREG dat de CVA DISTRIGAS&C° ondertussen geen doorvoer- of 
vervoerscontracten meer mag afsluiten die na 31 december 2006 vervallen. 

7. De hoger vermelde beslissingen van de CREG doen geen afbreuk aan haar toekomstige 
beslissingen over het wettelijke en reglementaire kader dat moet toegepast worden op de 
contracten waarin de CVA DISTRIGAS&C° betrokken partij is en die moeten worden 
overgedragen aan de NV FLUXYS. 

8. De CREG stelt vast dat de toegang tot de hub van Zeebrugge ook door de CVA 
DISTRIGAS&C° wordt gecommercialiseerd onder de vorm van doorvoercontracten. Volgens 
de gaswet valt de activiteit van gasvervoer van en naar de hub niet onder de definitie van 
« doorvoer ». Het gaat dus om een activiteit die tot het binnenlands vervoer behoort 
(overbrenging). 

9. Bijgevolg beslist de CREG dat de toegang tot de hub van Zeebrugge vanuit en naar de 
terminals IZT en ZPT vanaf 1 januari 2007 door de NV FLUXYS moet aangeboden worden als 
een overbrengingsdienst, tegen transparante en niet discriminerende voorwaarden. 

10. Volgens de door de CREG gegeven interpretatie van de bewoordingen van de contracten van 
1998 et 2000, beschikte de CVA DISTRIGAS&C° overigens niet over de contractuele rechten 
om deze diensten te commercialiseren. De CREG beslist dus niet de overdracht aan de NV 
FLUXYS op te leggen voor de door CVA DISTRIGAS&C° gesloten contracten die toegang 
verlenen tot de hub van Zeebrugge. Indien de NV FLUXYS beslist deze contracten over te 
nemen, beslist de CREG dat de door haar goedgekeurde toegangsvoorwaarden tot de hub van 
Zeebrugge vanaf 1 januari 2007 op deze contracten van toepassing zullen zijn.  

11. Vanaf 1 januari 2007 mag de NV FLUXYS geen gasvervoersdiensten (doorvoer) meer in 
België verlenen die niet voortvloeien uit contracten die rechtstreeks tussen haar en een 
netgebruiker werden gesloten of die ze vóór 1 december 2006 van de CVA DISTRIGAS&C° 
zou hebben overgenomen. 
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