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STUDIE 

Op 6 november 2002 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) van het Kabinet van de Staatssecretaris voor 

Energie en Duurzame Ontwikkeling een brief, gedateerd op 6 november 2002, waarin het 

belang van de vraag van de toepassing van de gedragscode op doorvoer onderstreept wordt 

en waarin de CREG verzocht wordt om een advies te geven omtrent de volgende vragen : 

- Bestaan er al dan niet fysieke verbindingen tussen het transportnet en transitnet in 

ons land ? Zijn er dus wel of niet fysiek gescheiden “transitstromen” en 

“vervoerstromen” ? 

- In welke mate worden de transitverbindingen in ons land gebruikt door Distrigas of 

dochterondernemingen voor bevoorrading van Belgische klanten ? Zijn er daar cijfers 

over ? 

- In welke mate heeft Distrigas, doordat de onderneming of een dochteronderneming 

ervan eigenaar is van de transitverbinding of de capaciteit ervan verkoopt, een 

voordeel ten aanzien van de andere leveranciers van aardgas op de Belgische markt 

dat in strijd is met de letter en de geest van de Europese richtlijn dienaangaande ? 

- In welke mate is het verantwoord dat de transitcapaciteit voor L-gas door Fluxys 

gecommercialiseerd wordt en de rest van de transitcapaciteit door 

(dochterondernemingen van) Distrigas ? 

- In welke mate is de transitmarkt niet flexibel ? Is er een risico dat ze de flexibiliteit van 

de transportmarkt in gevaar kan brengen ? 

Op de vergaderingen van de Algemene Raad van de CREG van 18 december 2002 en  

15 januari 2003 werden volgende vragen geformuleerd: 

- Zou de toepassing van de gedragscode op doorvoer een risico veroorzaken voor de 

Belgische netgebruiker ? 

- Zou het desgevallend gepast zijn een afzonderlijke code op te stellen voor doorvoer ? 

Het advies dat van de CREG gevraagd werd, kadert in de opdracht die artikel 15/14, §2, 

tweede lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen (hierna : de gaswet) aan de CREG 

toevertrouwt en die erin bestaat om onderzoeken en studies in verband met de 

aardgasmarkt uit te voeren op verzoek van de Minister bevoegd voor energie. 
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Op zijn vergadering van 20 februari 2003 heeft het Directiecomité van de CREG de hierna 

volgende studie goedgekeurd. De Algemene Raad van de CREG heeft op 19 februari 2003 

haar gunstig advies over deze studie uitgebracht. 

In het eerste deel van de studie wordt ingegaan op het internationaal juridisch kader inzake 

doorvoer. In het tweede deel wordt het toepassingsgebied van de richtlijn 91/296/EEG van 

de Raad van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten  

(hierna : de doorvoerrichtlijn), de richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas  

(hierna : de gasrichtlijn) en de gaswet in het kader van de doorvoer van aardgas besproken. 

Het derde deel bevat een analyse van de markt inzake binnenlands vervoer en doorvoer van 

aardgas. In het vierde deel worden de vragen gesteld door het Kabinet van de 

Staatssecretaris besproken. Het vijfde deel tenslotte bevat het besluit. In bijlage 1 bij deze 

studie worden de relevante multilaterale verdragen en bilaterale overeenkomsten besproken. 

In bijlage 2 wordt een voorbeeld gegeven van het gebruik van line-pack als 

flexibiliteitinstrument. 
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INTERNATIONAAL JURIDISCH KADERINTERNATIONAAL JURIDISCH KADERINTERNATIONAAL JURIDISCH KADERINTERNATIONAAL JURIDISCH KADER    

1. Al sinds de 17de eeuw geldt de vrije doorvoer van goederen en personen als een 

algemeen grondbeginsel van het internationaal recht. Dit beginsel werd voor het eerst 

vastgelegd in het Barcelona Transit Verdrag van 1921. Een definitie van doorvoer, vrijwel 

identiek aan deze in het Barcelona Transit Verdrag, werd in 1947 opgenomen in artikel V van 

de GATT/WTO en veel recenter, in 1994, in artikel 7 van het Energiehandvestverdrag1. Als 

multilaterale verdragen dienen ook de GATS en het EG-Verdrag te worden vermeld. Twee 

bilaterale overeenkomsten zijn eveneens van belang : het Interconnector-verdrag tussen het 

Verenigd Koninkrijk en België en de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk 

Noorwegen met betrekking tot de transmissie van gas van het Noorse Continentaal Plat en 

van andere gebieden naar het Koninkrijk België, kortweg het Zeepipe-verdrag. 

De meeste van deze verdragen (zie bijlage 1 bij deze studie) leggen ten minste een Most 

Favoured Nation Treatment (MFN treatment) op. MFN treatment houdt in dat men 

doorvoerverkeer van of naar een land niet minder gunstig mag behandelen dan verkeer 

komende van of gaande naar een ander land. MFN treatment komt neer op een verbod van 

discriminatie, een beginsel dat de rode draad vormt in de gedragscode, ook inzake doorvoer 

die de gedragscode op voet van gelijkheid behandelt met het binnenlands vervoer. Het 

voorgaande doet de CREG besluiten dat de gedragscode in overeenstemming is met het 

internationaal juridisch kader inzake doorvoer. 

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE DOORVOERTOEPASSINGSGEBIED VAN DE DOORVOERTOEPASSINGSGEBIED VAN DE DOORVOERTOEPASSINGSGEBIED VAN DE DOORVOER----
RICHTLIJN, DE GASRICHTLIJN EN DE RICHTLIJN, DE GASRICHTLIJN EN DE RICHTLIJN, DE GASRICHTLIJN EN DE RICHTLIJN, DE GASRICHTLIJN EN DE 
GASWET GASWET GASWET GASWET     

De doorvoerrichtlijn  

2. In 1991, het jaar waarin de doorvoerrichtlijn werd aangenomen, stond men aan het 

begin van de eenmaking van een interne Europese markt. Het vervoer en de levering van 

aardgas gebeurden door één en dezelfde onderneming.  Behalve in Duitsland, Spanje, Italië 

en Frankrijk hadden deze ondernemingen het monopolie van vervoer en levering in hun land. 

                                            
1 ROGGENKAMP, M., ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie’, in 
Energie&Recht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1999, p. 107. 
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De doorvoerrichtlijn had tot gevolg dat Gaz de France, een Franse onderneming, Noors 

aargas kon kopen en dit kon doorvoeren door Duitsland en België naar Frankrijk, ook al 

mocht zij geen pijpleidingen bouwen in Duitsland en België. De bestaande marktactoren 

waren op deze manier verzekerd van vervoer (met een beschermde status) binnen de 

Europese grenzen. Dit kwam ook de Europese bevoorradingszekerheid ten goede omdat de 

doorvoer op deze wijze een nieuwe stimulans kreeg en het hogedrukvervoersnet extra 

vermaasd werd. 

De doorvoerrichtlijn bevat evenwel geen directe verplichting om doorvoer te verlenen.  

Artikel 1 van de doorvoerrichtlijn bepaalt slechts ‘de Lid-Staten de nodige maatregelen 

moeten nemen om op hun grondgebied de doorvoer van aardgas (...) te vergemakkelijken’. 

De doorvoerrichtlijn legt een beperkt aantal zeer algemene basisprincipes (bijvoorbeeld het 

principe van non-discriminatie) op waaraan de doorvoerovereenkomsten moeten 

beantwoorden, alsook enkele zeer algemene kenmerken van de procedure (bijvoorbeeld de 

verplichting tot onderhandelen) die de aardgasmaatschappijen moeten volgen voor het 

eventueel sluiten van doorvoerovereenkomsten2. Zij bevat geen enkele verplichting om een 

open markttoegang te verlenen3. 

3. Artikel 2 van de doorvoerrichtlijn definieert het toepassingsgebied van de 

doorvoerrichtlijn als volgt : 

“1. Onder doorvoer van aardgas tussen hoofdnetten, in de zin van deze richtlijn 
en onverminderd tussen de Gemeenschap en derde landen gesloten bijzondere 
overeenkomsten, wordt verstaan iedere handeling met betrekking tot het transport van 
aardgas die aan de volgende voorwaarden voldoet : 

a) het transport wordt verricht op het grondgebied van een Lid-Staat door het 
lichaam of de lichamen die in elke Lid-Staat verantwoordelijk is of zijn voor 
een groot hogedrukgasleidingnet, met uitsluiting van de distributienetten, 
dat/die bijdraagt of bijdragen tot de goede werking van de Europese 
hogedrukverbindingen ; 

b) het net van oorsprong of het net van bestemming bevindt zich op het 
grondgebied van de Gemeenschap ; 

c) dit transport impliceert het overschrijden van ten minste één 
intracommunautaire grens. 

2. Deze richtlijn is van toepassing op de in de Lid-Staten bestaande grote 
hogedrukgasleidingnetten en op de daarvoor verantwoordelijke lichamen, waarvan de 
lijst in de bijlage is opgenomen. Deze lijst zal, na overleg met de betrokken Lid-Staat, 
steeds wanneer zulks noodzakelijk is, door de Commissie worden bijgewerkt in de 
context van de doelstellingen van deze richtlijn, waarbij met name rekening wordt 
gehouden met het bepaalde in lid 1, onder a)” 

                                            
2 DEKETELAERE, K. (ed.), Handboek Energierecht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-
Groningen, 2001, p. 56 ;ROGGENKAMP, M., o.c., p. 111. 
3 DEKETELAERE, K., o.c., p. 56. 
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De definitie van het begrip ‘doorvoer’ in de doorvoerrichtlijn wijkt duidelijk af van de klassieke 

definitie die gehanteerd wordt in de verdragen vermeld in paragraaf 1 van deze studie. Er 

hoeft immers maar één enkele grens overschreden te worden opdat de doorvoerrichtlijn van 

toepassing is, terwijl volgens deze verdragen ten minste twee grenzen dienen overschreden 

te worden. De doorvoerrichtlijn regelt dus niet alleen de doorvoer, maar elk 

grensoverschrijdend vervoer van aardgas.  Hierdoor levert zij een bijdrage aan de opheffing 

van de import- en exportbeperkingen4. 

4. Aangezien de doorvoerrichtlijn expliciet stelt dat ze van toepassing is op de in de  

Lid-Staten bestaande grote hogedrukgasleidingnetten en op de daarvoor verantwoordelijke 

lichamen, waarvan de lijst in bijlage bij de doorvoerrichtlijn is opgenomen, is zij a contrario 

niet van toepassing op de ondernemingen die niet in de bijlage vermeld staan. 

De ondernemingen verantwoordelijk voor de Interconnector tussen Bacton en Zeebrugge, 

namelijk INTERCONNECTOR (UK) Ltd., en voor de Zeepipe met aanlandingsterminal, 

namelijk STATOIL, komen niet voor in de lijst van verantwoordelijke lichamen in de bijlage bij 

de doorvoerrichtlijn. Ook de NV SEGEO, die eigenaar is van de infrastructuur voor het 

vervoer van aardgas tussen ’s-Gravenvoeren en Blaregnies, is niet opgenomen in 

bovengenoemde lijst, alhoewel deze infrastructuur typisch voor doorvoer aangewend wordt.5 

De doorvoerrichtlijn is alleen al daarom niet van toepassing op deze 

hogedrukgasleidingnetten. 

Wat de hogedrukgasleidingnetten op het Belgische grondgebied betreft, vermeldt de bijlage 

bij de doorvoerrichtlijn alleen de N.V. DISTRIGAS.  Waar bij het opstellen van deze lijst de 

toenmalige N.V. DISTRIGAS de hogedrukgasleidingnetten op het Belgische grondgebied 

inderdaad beheerde, is dat nu niet meer het geval. Momenteel beheren de N.V. FLUXYS en 

de N.V. DISTRIGAS & Co. deze netten. Nochtans heeft de Europese Commissie de bijlage 

bij de doorvoerrichtlijn aan deze gewijzigde situatie niet aangepast. Hieruit kan men niet 

anders dan besluiten dan dat de doorvoerrichtlijn niet van toepassing is op het 

hogedrukgasleidingnet beheerd door de N.V. FLUXYS. 

                                            
4 ROGGENKAMP, M., o.c., p. 111. 
5 De CREG beperkt zich hier tot een vaststelling, en velt in het kader van deze algemene studie geen 
oordeel over de manier waarop dit concreet geval werd behandeld. 
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De gasrichtlijn  

5. De gasrichtlijn is van toepassing op de transmissie van aardgas6. Artikel 2(3) van de 

gasrichtlijn definieert het begrip ‘transmissie’ als “het transport van aardgas door een 

hogedrukpijpleidingnet anders dan een upstreamleidingnet, met het oog op de levering aan 

afnemers”. De gasrichtlijn handelt niet expliciet over de doorvoer van aardgas.  Dit betekent 

niet dat de gasrichtlijn niet van toepassing zou zijn op de doorvoer van aardgas. Haar 

definitie van het begrip ‘transmissie’ is immers algemeen en omvat duidelijk ook de doorvoer. 

Doorvoer gebeurt immers ook steeds met het oog op de levering van aardgas. 

Daarbij komt dat het voorstel van richtlijn tot wijziging van onder andere de gasrichtlijn, zoals 

goedgekeurd door de Raad op 25 november 2002 (hierna : het voorstel van richtlijn), 

onbetwistbaar van toepassing is op de doorvoer van aardgas. Artikel 31(1) van dit voorstel 

van richtlijn heft immers de doorvoerrichtlijn op 1 juli 2004 op. In verband hiermee handelt 

overweging (30) van dit voorstel van richtlijn over de homogene en niet-discriminatoire 

toegangsregimes die het wil garanderen voor “transmission, including cross-border flows of 

gas between Member States”. Het voorstel van richtlijn begrijpt derhalve onder het begrip 

‘transmissie’ ook de doorvoer, terwijl dit voorstel de definitie van dit begrip ‘transmissie’ 

zonder enige wijziging overneemt uit de gasrichtlijn en ook geen specifieke definitie voorziet 

voor het begrip ‘doorvoer’. 

De relatie tussen de gasrichtlijn en de doorvoerrichtlijn    

6. De overwegingen (4) en (5) van de gasrichtlijn benadrukken dat met de 

doorvoerrichtlijn en de richtlijn 90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende een 

communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit 

voor industriële eindverbruikers, een eerste stap is gezet op weg naar de voltooiing van de 

interne markt voor aardgas en er nu verdere maatregelen moeten genomen worden om de 

interne markt tot stand te brengen.  De gasrichtlijn realiseert derhalve de tweede fase in de 

richting van een eengemaakte Europese energiemarkt7. De gasrichtlijn en de 

doorvoerrichtlijn vormen derhalve een geheel. In de mate dat ze elkaar niet tegenspreken, 

                                            
6 Zij is ook van toepassing op de distributie van aardgas.  Aangezien de doorvoerrichtlijn enkel van 
toepassing is op de hogedrukgasleidingnetten en de distributienetten geen hogedrukgasleidingnetten 
zijn, maakt de studie abstractie van de toepasselijkheid van de gasrichtlijn op de distributie van 
aardgas. 
7 DEKETELAERE, K., o.c., p. 58 ; ROGGENKAMP, M., o.c., p. 113. 
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blijven de bepalingen van de doorvoerrichtlijn onverkort van toepassing. In het andere geval 

zal de gasrichtlijn primeren. 

De stelling dat in dit laatste geval de doorvoerrichtlijn zou primeren omdat zij dient 

beschouwd te worden als een lex specialis ten opzichte van de gasrichtlijn, blijkt uit geen 

enkel officieel document van de Europese Unie. Bovendien zou deze stelling erin resulteren 

dat nagenoeg 60 % van alle vervoer van aardgas in de Europese Unie8 niet zou vallen onder 

de gasrichtlijn. Zoals paragraaf 3 van de studie doet opmerken, regelt de doorvoerrichtlijn 

immers niet alleen de doorvoer in zijn normale betekenis, maar ook elk grensoverschrijdend 

vervoer van aardgas. Dit zou betekenen dat de gasrichtlijn enkel het binnenlandse vervoer 

binnen elke Lid-Staat zou regelen, terwijl het grensoverschrijdend karakter precies 

kenmerkend is voor de Europese Unie waar weinig Lid-Staten over eigen gasreserves 

beschikken. 

Daarbij komt dat verwacht mag worden dat de discussie over de verhouding tussen de 

gasrichtlijn en de doorvoerrichtlijn binnen afzienbare tijd zal vervallen. Immers artikel 31(1) 

van het voorstel van richtlijn heft de doorvoerrichtlijn op 1 juli 2004 op. Men kan zich de 

vraag stellen of in het vooruitzicht daarvan het nog veel zin heeft om bij de omzetting van de 

gasrichtlijn in Belgisch recht de zaken ingewikkeld te maken door voor het binnenlands 

vervoer en de doorvoer van aardgas afzonderlijke regimes in te stellen. 

7. Het feit dat de gasrichtlijn van toepassing is op de doorvoer van aardgas, ontneemt 

echter niet elk nut aan de doorvoerrichtlijn. Uit de artikelen 15 en 16 van de gasrichtlijn blijkt 

immers dat de gasrichtlijn enkel het regime voor de aardgasbedrijven en de in aanmerking 

komende afnemers regelt. De gasrichtlijn is derhalve niet van toepassing op de niet in 

aanmerking komende afnemers, terwijl de doorvoerrichtlijn dat wel is.  Doorvoer met het oog 

op de levering aan niet in aanmerking komende afnemers blijft dus integraal onder de 

toepassing van de doorvoerrichtlijn vallen. Indien dat niet het geval zou zijn, zou de 

gasrichtlijn voor dit marktsegment een enorme stap achteruit zijn in de creatie van een 

interne Europese aardgasmarkt. 

                                            
8 JOOSTEN, G. En KEKKONEN, J., Supporting a secure and liberalised European energy market, 
Presentatie voor de ‘Fondation Européenne de l’Energie, 22 januari 2003, (presentatie beschikbaar op 
www.gte.be). 
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De overeenkomst van 1992 

8. Op 19 oktober 1992 heeft de Belgische Staat met de toenmalige N.V. DISTRIGAS 

een overeenkomst gesloten met het oog op de omzetting van de doorvoerrichtlijn in Belgisch 

recht (hierna : de overeenkomst van 1992). 

9. In paragraaf 4 van deze studie werd opgemerkt dat de N.V. DISTRIGAS geen 

hogedrukgasleidingnet meer beheert en er geen ander lichaam belast met het beheer van 

een hogedrukgasleidingnet in België op de bijlage bij de doorvoerrichtlijn figureert. Dit 

betekent dat de doorvoerrichtlijn op geen enkel hogedrukgasleidingnet in België van 

toepassing is zodat op België geen verplichting meer rust om de doorvoerrichtlijn om te 

zetten. Het gevolg van de huidige situatie is dat de aanleiding voor het sluiten van de 

overeenkomst van 1992 vervallen is. 

Men kan zich wel de vraag stellen of België niet verzuimd heeft aan haar impliciete 

verplichting om de Europese Commissie in te lichten dat deze bijlage diende bijgewerkt te 

worden ten einde de doorvoerrichtlijn van toepassing te verklaren op het hogedrukleidingnet 

beheerd door de N.V. FLUXYS. Indien de bijlage bij de doorvoerrichtlijn in die zin dan zou 

bijgewerkt zijn – quod non -, dan zou België verplicht zijn de doorvoerrichtlijn opnieuw om te 

zetten in Belgisch recht aangezien de overeenkomst van 1992 zeker niet de N.V. SEGEO, 

INTERCONNECTOR (UK) Ltd noch STATOIL bindt.  Bij de N.V. FLUXYS zal dan dienen te 

worden nagegaan in welke mate de overeenkomst van 1992 juridisch is overgegaan van de 

vroegere N.V. DISTRIGAS naar de N.V. FLUXYS. Indien er geen rechtsovergang zou zijn, 

dan dient België ook de nodige rechtscheppende initiatieven te nemen voor het 

hogedrukgasleidingnet beheerd door de N.V. FLUXYS. 

Het niet-actualiseren van de bijlage bij de doorvoerrichtlijn moet in ieder geval betreurd 

worden omdat de gasrichtlijn, anders dan de doorvoerrichtlijn, geen garanties biedt voor de 

doorvoer van aardgas voor de levering aan de niet in aanmerking komende afnemers. 

De gaswet  

10. De gaswet beoogt de gasrichtlijn in Belgisch recht om te zetten wat betreft de 

bevoegdheden van de federale overheid. Aangezien de gasrichtlijn van toepassing is op de 

doorvoer van aardgas (zie paragraaf 5 van deze studie), is de gaswet ook van toepassing op 

de doorvoer van aardgas. Een analyse van de gaswet bevestigt dit. 
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Artikel 1, 7°, van de gaswet definieert het begrip ‘gasvervoer’ immers zo dat het ook de 

activiteit van doorvoer omvat. Het begrip ‘gasvervoer’ wordt namelijk gedefinieerd als “het 

vervoer van gas door middel van vervoerinstallaties met het oog op de levering aan 

afnemers”. 

Artikel 1, 8°, van de gaswet definieert op zijn beurt het begrip ‘vervoerinstallatie’ als “alle 

leidingen, met inbegrip van directe leidingen en de upstreaminstallaties en alle 

opslagmiddelen, LNG-installaties, gebouwen, machines en accessoire inrichtingen die 

bestemd zijn of gebruikt worden voor een van de in artikel 2, § 1, vermelde doeleinden”. 

In artikel 2, § 1, 2°, b), van de gaswet wordt “het vervoer van gas zonder distributie of 

levering van gas op het Belgisch grondgebied” expliciet als doeleinde opgenomen. 

Het staat derhalve vast dat in het begrip ‘vervoersinstallatie’ ook de installaties met een 

doorvoerfunctie begrepen zijn en het begrip ‘gasvervoer’ derhalve wel degelijk het vervoer 

van aardgas via installaties bestemd voor de doorvoer van aardgas omvat. 

11. De woorden ‘met het oog op de levering aan afnemers’ vervat in artikel 1, 7°, van de 

gaswet doet hieraan niets af. Artikel 1, 7°, van de gaswet beperkt deze levering niet tot 

afnemers die in België aardgas afnemen. Gasvervoer heeft dus niet uitsluitend betrekking op 

het vervoer van aardgas met het oog op de levering van aardgas aan afnemers in België, 

doch aan afnemers in het algemeen, waar ze ook gevestigd zijn en waar ze ook aardgas 

afnemen.  Welnu, doorvoer gebeurt steeds met het oog op de levering aan afnemers, meer 

bepaald aan afnemers die buiten het Belgische grondgebied gas afnemen. 

12. Het feit dat artikel 1, 7°bis, van de gaswet een definitie geeft aan het begrip ‘doorvoer’ 

verhindert niet dat het begrip ‘gasvervoer’ gedefinieerd in artikel 1, 7°, van de gaswet ook de 

doorvoer van aardgas omvat. Het is nergens verboden om geheel of gedeeltelijk 

overlappende begrippen afzonderlijk te definiëren. Soms is het zelfs nodig om een onderdeel 

(zoals hier het begrip ‘doorvoer’) van een algemeen begrip (zoals hier het begrip 

‘gasvervoer’) in de lijst van definities op te nemen omdat men voor bepaalde punten dat 

onderdeel aan een specifieke regeling wil onderwerpen.  Dit is hier het geval. De wetgever 

heeft het begrip ‘doorvoer’ in de gaswet ingevoegd om de CREG de opdracht te geven de 

afwezigheid van kruissubsidies tussen onder andere vervoer (sic) en doorvoer te verifiëren9. 

                                            
9 Zie artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°, van de gaswet.  De inlassing van het woord ‘doorvoer’ in artikel 
15/14, § 2, tweede lid, 9°, van de gaswet en van de definitie van dit woord in artikel 1, 7°bis, van de 
gaswet gebeurde gelijktijdig.  Deze wetswijziging gebeurde echter niet perfect nauwkeurig.  Zo wordt 
in artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°, van de gaswet wordt het niet-gedefinieerde begrip ‘vervoer’ 
geplaatst naast het begrip ‘doorvoer’.  Onnauwkeurige wetgeving mag echter geen argument bieden 
volgens welk een onnauwkeurige wetswijziging de duidelijke definitie van het begrip ‘gasvervoer’ 
impliciet zou wijzigen. 
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Hij had van de gelegenheid gebruik kunnen maken om nog op andere plaatsen de doorvoer 

van aardgas te onttrekken aan de bepalingen van de gaswet of om de doorvoer van aardgas 

aan specifieke bepalingen te onderwerpen.  De wetgever heeft dit echter niet gedaan zodat 

het besluit onverminderd van kracht blijft dat de gaswet van toepassing is op alle gasvervoer 

en dus ook op de doorvoer van aardgas. 

13. Waar dit wel gebeurd is, is in artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit van 15 april 2002 

betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de 

tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch 

grondgebied. Dit artikel stelt dat de doorvoertarieven onderhandeld worden op basis van 

indicatieve tarieven en onttrekt daarmee de doorvoertarieven aan de normale regulering van 

de andere vervoerstarieven welke onder andere de jaarlijkse goedkeuring van de CREG 

inhoudt. Uit dit artikel blijkt dat de gaswet, waaronder de regulering van de tarieven, van 

toepassing is op de doorvoer van aardgas. Anders zou deze bepaling in artikel 9, § 1, van 

het voormelde koninklijk besluit van 15 april 2002 overbodig geweest zijn.  Nochtans moet 

men ernstige vragen stellen omtrent de wettigheid van dit artikel in de mate dat het bepaalt 

dat over de doorvoertarieven onderhandeld dient te worden op basis van indicatieve 

tarieven. Hiermee geeft dit artikel niet alleen een onvolledige uitvoering aan de gaswet, maar 

wijzigt het ook de gaswet in die zin dat het van de regulering van de doorvoertarieven 

overeenkomstig de gaswet afwijkt door er onderhandelde tarieven van te maken. Nochtans 

mag een koninklijk besluit nooit afwijken van een hogere rechtsnorm, in casu een formele 

wet. 

14. Het argument dat de voorbereidende werken bij de gaswet vermelden dat de 

Belgische wetgever niet heeft bedoeld dat de gaswet van toepassing zou zijn op de 

doorvoer, doch slechts op intern vervoer van aardgas10 doet niets af aan de conclusie dat de 

gaswet van toepassing is op de doorvoer van aardgas.  De definitie van de begrippen 

‘gasvervoer’ en ‘vervoersinstallatie’, zoals vervat in artikel 1, 7° en 8°, van de gaswet is 

duidelijk.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie kan de voorbereiding van een 

wet immers niet worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan11. 

                                            
10 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 9. 
11 Cass., 22 december 1994, T. Not., 1995, p. 523 ; Cass., 22 december 1995, A.J.T., 1995-1996, p. 
369 (met noot van HENS, T.). 



12/52 

De relatie tussen de overeenkomst van 1992 en de gaswet    

15. Het principe van de subsidiariteit houdt onder andere in dat elke Lid-Staat van de 

Europese Unie vrij bepaalt in welke vorm en met welke middelen zij een Europese richtlijn 

omzet in nationaal recht. Ook wordt nergens verboden dat een Lid-Staat meerdere richtlijnen 

met een en dezelfde nationale rechtscheppende handeling zou omzetten. Zo kan een  

Lid-Staat meerdere richtlijnen via een enkele wet in nationaal recht omzetten. Omgekeerd 

kan een Lid-Staat eenzelfde richtlijn via meer dan een enkele rechtscheppende handeling 

omzetten in nationaal recht. 

Hieruit volgt dat de verhouding tussen richtlijnen op Europees niveau (zoals de paragrafen 6 

en 7 deze onderzoekt voor de gasrichtlijn en de doorvoerrichtlijn) dan ook irrelevant is bij de 

beoordeling van het nationale recht van een Lid-Staat. Het enige waar het op aankomt is dat 

de nationale wetgeving alle bepalingen van de betrokken richtlijnen volledig en correct 

omzet.  Indien een Lid-Staat een of meerdere richtlijnen met meer dan een rechtscheppende 

handeling in nationaal recht heeft omgezet, dient enkel gekeken te worden naar de 

hiërarchie der rechtsnormen zoals deze geldt voor het nationale recht van de betrokken  

Lid-Staat. 

16. De vraag betreft dus de verhouding naar Belgisch recht tussen de overeenkomst van 

1992 en de gaswet. 

Voorafgaandelijk dient te worden opgemerkt dat deze overeenkomst gesloten werd door de 

vroegere N.V. DISTRIGAS en dat deze onderneming niet meer enig hogedrukgasleidingnet 

exploiteert. Voor het hogedrukgasleidingnetten beheerd door de N.V. SEGEO, 

INTERCONNECTOR (UK) Ltd en STATOIL bestaat er geen omzetting van de 

doorvoerrichtlijn in Belgisch recht. Hieruit kan al besloten worden dat voor deze laatste 

hogedrukgasleidingnetten de gaswet onbetwistbaar van toepassing is voor wat betreft de in 

aanmerking komende afnemers. Voor wat betreft de andere afnemers, is er een onvolkomen 

omzetting van de betrokken Europese richtlijnen in Belgisch recht.t 

17. Voor het hogedrukgasleidingnet beheerd door de N.V. FLUXYS hangt het ervan af of 

er rechtsopvolging is van de vroegere N.V. DISTRIGAS door de N.V. FLUXYS voor de 

overeenkomst van 1992. Indien er geen rechtsopvolging zou zijn, is de situatie identiek aan 

deze voor de hogedrukgasleidingnetten beheerd door de N.V. SEGEO, INTERCONNECTOR 

(UK) Ltd en STATOIL. Indien er wel rechtsopvolging zou zijn, heeft de overeenkomst van 

1992 nog het hogedrukgasleidingnet beheerd door de N.V. FLUXYS tot voorwerp. 
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Gelet op zijn voorwerp kan de overeenkomst van 1992, in de hypothese dat hij nog een 

voorwerp heeft, alleen maar als een administratieve overeenkomst12 worden gekwalificeerd. 

Met deze overeenkomst beoogde de Belgische overheid immers enkel het algemeen belang 

te behartigen door een verplichting tot onderhandelen in te voeren over de voorwaarden om 

doorvoer te verlenen via hogedrukgasleidingnetten waarvan het beheer een openbare dienst 

uitmaakt en welke een collectieve nutsfunctie hebben. Dit wordt bevestigd door het feit dat 

de Belgische overheid ook ervoor had kunnen opteren om, zoals dit gebruikelijk is, de 

doorvoerrichtlijn om te zetten in een formele wet. 

Naar Belgisch recht heeft een latere wet onmiddellijke werking ten aanzien van 

administratieve overeenkomsten13. Concreet betekent dit dat wanneer de overeenkomst 

1992 onverenigbaar zou zijn met de gaswet welke dateert van 1999, de gaswet primeert. 

Met andere woorden, het bestaan van de overeenkomst van 1992 is geen argument om de 

doorvoer van aardgas te onttrekken aan de toepassing van de gaswet, tenzij wat betreft de 

niet in aanmerking komende afnemers aangezien de gaswet op hen niet van toepassing is. 

Het volstaat dus dat de gaswet van toepassing is op de doorvoer om de toepasselijkheid van 

de overeenkomst van 1992 op te heffen, althans voorzover de overeenkomst van 1992 

strijdig is met de gaswet.  De vraag of de overeenkomst van 1992 een lex specialis zou zijn 

ten aanzien van de gaswet, stelt zich dus niet enkel en alleen omdat deze overeenkomst 

gewoonweg geen lex (in het Nederlands, wet) is. 

18. De hiërarchie tussen een latere wet en een vroegere administratieve overeenkomst 

wordt niet beïnvloed door de bepaling vervat in artikel 31(2) van het voorstel van richtlijn. 

Volgens dit artikel blijven de overeenkomsten gesloten voor 1 januari 2002 overeenkomstig 

de doorvoerrichtlijn geldig en dienen zij te worden uitgevoerd overeenkomstig de 

doorvoerrichtlijn. Deze bepaling uit het voorstel van richtlijn betreft echter niet de 

overeenkomst van 1992, maar wel de overeenkomsten die de beheerder van een 

hogedrukgasleidingnet gesloten heeft met een derde om zijn net door deze derde voor 

doorvoer te laten gebruiken.  Een andere interpretatie zou er immers op neerkomen dat de 

overeenkomst van 1992 – voor zover ze nog een voorwerp heeft -, zou blijven bestaan 

waardoor, zelfs nadat het voorstel van richtlijn in werking zou zijn getreden, de doorvoer over 

de hogedrukgasleidingnetten beheerd door de vroegere N.V. DISTRIGAS onder het regime 

van de doorvoerrichtlijn zou blijven tenzij de contractspartijen onderling erin toestemmen 

deze overeenkomst van 1992 te beëindigen. Het is duidelijk dat de omzetting van een 
                                            
12 Een overeenkomst is een administratieve overeenkomst wanneer de overheid een rechtstreekse 
behartiging van het algemeen belang op het oog heeft door de onmiddellijke uitvoering van een 
openbare dienst of de onmiddellijk bevrediging van een collectieve nutsfunctie (MAST, A., DUJARDIN, 
J., VAN DAMME, M., en VANDELANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Kluwer, Mechelen, 2002, p. 139). 
13 POPULIER, P., Toepassing van de wet in de tijd, in A.P.R., Story-Scientia, Antwerpen, 1999, p. 52. 
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richtlijn in nationaal recht niet afhankelijk kan gemaakt worden van de instemming van een 

private rechtspersoon zoals de N.V. DISTRIGAS of de N.V. FLUXYS. 

19. Het argument dat de Belgische overheid de strengere regulering vervat in de 

gasrichtlijn en bijgevolg in de gaswet niet zou mogen toepassen op de doorvoer van gas 

omdat de doorvoerrichtlijn een strengere regulering zou verbieden, is niet steekhoudend.  Bij 

het omzetten van richtlijnen in nationaal recht hebben de Lid-Staten de mogelijkheid om 

verder te gaan dan de richtlijnen indien de Lid-Staten hierdoor het vrij verkeer van goederen 

en diensten ruimer gaan garanderen dan de richtlijnen en indien het nationale recht van de 

Lid-Staten hierdoor geen scheeftrekkingen in de concurrentie op Europees niveau gaat 

veroorzaken. Welnu, de doorgedreven regulering vervat in de gasrichtlijn is enkel en alleen 

bedoeld en noodzakelijk om het vrij verkeer van goederen, in casu aardgas, zo ruim mogelijk 

te garanderen.  Deze doorgedreven regulering heeft immers tot doel eenieder op voet van 

gelijkheid toegang te verlenen tot het gebruik van de aardgasvervoersnetten. Hoe minder 

regulering er is ter bevordering van de gelijke toegang tot het gebruik van de 

gasvervoersnetten, hoe groter de kans dat de beheerders van deze netten de toegang ertoe 

en het gebruik ervan beperken. Dat wordt bewezen door het verleden : voor de doorvoer- en 

gasrichtlijn kenden de beheerders van deze netten aan derden geen toegang tot hun netten 

tenzij deze derden verbonden of geassocieerde ondernemingen waren. De toepassing van 

de strengere regulering vervat in de gasrichtlijn op de doorvoer van aardgas stelt bijgevolg 

Europeesrechtelijk geen enkel probleem. 
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ANALYSE VAN DE MARKT INZAKE VERVOER ANALYSE VAN DE MARKT INZAKE VERVOER ANALYSE VAN DE MARKT INZAKE VERVOER ANALYSE VAN DE MARKT INZAKE VERVOER 
EN DOORVOER VAN AARDGASEN DOORVOER VAN AARDGASEN DOORVOER VAN AARDGASEN DOORVOER VAN AARDGAS    

Vervoer en doorvoer : de belangrijkste actoren 

20. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de activiteiten van de NV Fluxys, de 

NV Distrigas en hun respectievelijke dochterondernemingen met betrekking tot het vervoer 

van aardgas op het Belgische grondgebied en de doorvoer van aardgas via de vier 

belangrijke hoofdassen van het vervoersnet.  

Tabel 1 

Activiteit Binnenlands 
Vervoer 

Doorvoer (H-gas) 
vTn/Troll 

Doorvoer (H-gas) 
Oost/Zuid 

Doorvoer (L-gas) 
Poppel/Blaregnies 

Eigenaar van de 
vervoersinstallaties 

Fluxys Finpipe 
(Distrigas 56%) 

Segeo 
(Fluxys 75%) 

Fluxys 

Uitbater (operationeel 
beheer + primaire markt 
van capaciteiten) 

Fluxys Fluxys Segeo (contract met 
Fluxys) 

Fluxys 

Commercialisatie van de 
capaciteiten op de 
secundaire  markt 

Netwerkgebrui-
kers met 
vervoerscontract 

Distrigaz & Co 
(Distrigas 100%) 

Etac 
(Distrigas 75%) 

Gaz-de-France 

Wat het binnenlands vervoer van aardgas betreft is de situatie vrij duidelijk. De NV Fluxys is 

eigenaar van het vervoersnet, verkoopt de vervoerscapaciteit en neemt het operationeel 

beheer van het vervoersnet waar. 

Wat de doorvoer van aardgas betreft verschilt de situatie naargelang de betrokken leiding 

(zie figuur 1) : 

- De vTn-leiding (Zeebrugge/Zelzate/Raeren) en de Troll-leiding (Zeebrugge 

/Blaregnies) zijn eigendom van het ESV Finpipe. Het vroegere Distrigas heeft alle 

capaciteit overgedragen aan de Comm.VA Distrigaz & Co. De capaciteit wordt 

gecommercialiseerd door de Comm.VA Distrigaz & Co en het operationeel beheer is 

in handen van de NV Fluxys.  

- De leiding ’s Gravenvoeren /Blaregnies (Oost/Zuid) is eigendom van de NV Segeo en 

de capaciteit wordt ter beschikking gesteld van de BV Etac. De verkoop van 
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capaciteit is in handen van de Nederlandse BV Etac en het operationeel beheer 

wordt gedaan door de NV Fluxys.  

- De leidingen Poppel/Blaregnies (Dorsales), die gebruikt worden voor vervoer en 

doorvoer van laagcalorisch gas, zijn eigendom van de NV Fluxys. Zowel de verkoop 

van capaciteit als het beheer is in handen van de NV Fluxys. De capaciteit voor 

doorvoer is geboekt door Gaz-de-France. 

Figuur 1 

 

H-gasnet 

L-gasnet 

BRON : WEBSITE FLUXYS 
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Onderstaande figuur 2 geeft een overzicht van de Distrigas-participaties voor de splitsing. 

Figuur 2 

BRON : JAARVERSLAG 2000 DISTRIGAS 
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Onderstaande figuur 3 geeft een overzicht van de geconsolideerde filialen van de NV Fluxys 

en de NV Distrigas na de splitsing. 

Figuur 3 

BRON : JAARVERSLAG 2001 FLUXYS 
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ESV Finpipe (56% Distrigas – 36,7% Tractebel – 7,3%  Sofipar) 

Het economisch samenwerkingsverband Finpipe, opgericht in 1991, is eigenaar van de Troll-

leiding tussen Zeebrugge en Blaregnies (doorvoer van Noors aardgas via Zeepipe) en van 

de vTn-leiding tussen Zeebrugge en Raeren met aftakkingen naar Zelzate (doorvoer van 

Interconnector aardgas).  

De maatschappelijke zetel van het ESV Finpipe is gelegen te 1000 Brussel, Nijverheidsstraat 

10. 

Comm. VA Distrigaz & Co (98% Transfin – 2% Distrigas) 

De commanditaire vennootschap op aandelen Distrigaz & Co werd in september 1998 

opgericht om de internationale activiteiten, zoals verkoop van doorvoer- en 

vervoerscapaciteit buiten België, te ontwikkelen. De NV Transfin is de stille vennoot en is 

voor 99.8% in handen van de NV Distrigas. De NV Distrigas is de actieve vennoot. De 

capaciteit en de bijhorende doorvoercontracten van de vTn-leiding en de Troll-leiding werden 

respectievelijk in 1998 en 1999 overgedragen aan de Comm. VA Distrigaz & Co. De Comm. 

VA Ditrigaz & Co heeft een deelneming van 5% in Interconnector (UK) en investeert onder 

andere in de bouw van  LNG-schepen.  

De maatschappelijke zetel van de Comm. VA Distrigaz & Co en van de NV Transfin is 

gelegen te 1000 Brussel, Nijverheidsstraat 10. 

NV Segeo ( 75% Fluxys – 25% Gaz de France) 

De NV Segeo is eigenaar van de infrastructuur voor het vervoer van aardgas tussen  

’s-Gravenvoeren en Blaregnies. In deze leidingen wordt Noors aardgas vervoerd bestemd 

voor de Belgische en Franse markt. 

De maatschappelijke zetel van de NV Segeo is gelegen te 1040 Brussel, Kunstlaan 31.  

BV Etac (75% Distrigas – 25% Gaz de France International)  

De BV Etac (European Transport Company) werd in 1997 opgericht door de Segeo-

aandeelhouders. De oprichting ervan beantwoordt aan de wens van Gaz de France en 

Distrigas om binnen het SEGEO-verband verder samen te werken. De BV Etac 

commercialiseert de capaciteit van de Segeo-leiding. Het dient opgemerkt te worden dat de 

NV Fluxys, voor 75% eigenaar van de Segeo-leiding, bij de BV Etac (Distrigas en GdF Int.) 

capaciteit aankoopt voor transport via de Segeo-leiding. 

De maatschappelijke zetel van de BV Etac is gelegen te 1076 EE Amsterdam, Nederland, 

Fred. Roeskestraat 123. De heren Scholts en Nieuwenhuizen zijn de directeuren van de BV 
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Etac. Het beheer is in handen van ATC – Trustmaatschappij die op hetzelfde adres 

gevestigd is. Voor nadere informatie en vragen over de activiteiten van de BV Etac verwijst  

ATC naar de heer Jean Vermeire, Distrigas NV, 1000 Brussel, Nijverheidsstraat 10.  
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Overzicht van de bruikbare capaciteiten voor de 
verschillende entry- en exitpunten  

21. Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van de bruikbare capaciteit voor de 

verschillende entry- en exitpunten van het vervoersnet. 

Tabel 2 

Entry /Exit Gasspecificatie Doorvoercap. 
m³(n)/h 

Binnenlands 
vervoerscap. 

m³(n)/h 
Zeebrugge ZPT H 1.610.000  
Zeebrugge Ramsk. H  650.000 
Zeebrugge IZTD H 2.370.000  
Zeebrugge LNG H  870.000 
    
Zelzate Gasunie * H 241.700 
Zelzate Zebra * H 501.000 

300.000 

    
Zandvliet L  200.000 
    
Poppel L 1.750.000 1.183.000 
    
Obbicht H  178.000 
    
‘s Gravenvoeren H 712.900 510.000 
    
Raeren Wingas * H 500.250 75.000 
Raeren Ruhrgas * H 490.750  
    
Bras * H  120.000 
Pétange * H  60.000 
    
Blaregnies Dorsale * L 1.750.000 1.300.000 
Blaregnies Troll * H 1.610.000 
Blaregnies Segeo * H 712.900 

530.000 

    
Totaal (100%)18.225.500 (67,2%)12.249.500 (32,8%)5.976.000 

* Capaciteit ter beschikking in functie van de uitgaande gasflow (reservatie in tegenstroom) 

Bron : CREG (indicatief plan 2001) aangepast met de recente publicatie van capaciteiten op 
de website van FLUXYS NV 
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Uit tabel 2 blijkt dat van de totale capaciteit 67,2 % gebruikt wordt voor doorvoer en 32,8% 

voor binnenlands vervoer. Van de totale doorvoercapaciteit is 71,4%, wat overeenkomt met 

100% van doorvoercapaciteit voor het vervoer van H-gas, geboekt door de Comm. VA 

Distrigaz & Co en de BV Etac en dus gecontroleerd door de NV Distrigas.  



23/52 

BESPREKING VAN DE VRAGENBESPREKING VAN DE VRAGENBESPREKING VAN DE VRAGENBESPREKING VAN DE VRAGEN 

Vraag 1 : Bestaan er al dan niet fysieke verbindingen tussen het transport- en het transitnet 

in ons land ? Zijn er dus wel of niet fysiek gescheiden “transitstromen” en “vervoerstromen” ? 

22. Zowel de vTn-leiding, de Troll-leiding als de Segeo-infrastructuur zijn in meer of 

mindere mate geïnterconnecteerd met de rest van het vervoersnet (zie figuur 1 en tabel 3) 

en worden aangewend voor de bevoorrading van Belgische klanten. 

Tabel 3 

Bestaande 
interconnecties 

Doorvoer (H-gas) 
vTn (Oost-West) 

Doorvoer (H-gas) 
Troll (West-Zuid) 

Doorvoer (H-gas) 
Segeo (Oost/Zuid) 

Binnenlands vervoer 
(H-gas) 

OKS, Zomergem, 
Wachtebeke, 
Oudegem, Vilvoorde, 
Berneau, Raeren 

Ramskapelle, OKS, 
Zomergem, Deinze, 
Brakel, Ville-sur-
Haine 

‘s Gravenvoeren, 
Berneau/Blaregnies, 
Masnuy 

Doorvoer (H-gas) 
vTn (Oost-West) ------------ 

 
OKS, Zomergem 

 
Berneau 

Doorvoer (H-gas) 
Troll (West-Zuid) OKS, Zomergem ------------ 

 
Ville-sur-Haine 

Doorvoer en binnenlands vervoer van L-gas gebeurt via de twee leidingen (Dorsales) tussen 

Poppel en Blaregnies (zie figuur 1). Tussen beide leidingen kunnen er niet alleen 

verbindingen gerealiseerd worden in de beide compressiestations (Weelde en Winksele), 

maar ook op de tussenliggende trajecten. Het fysieke onderscheid tussen “doorvoerstromen” 

en “binnenlandse vervoerstromen” is hier onmogelijk te maken. Gezien de vele onderlinge 

verbindingen zijn beide leidingen als het ware te beschouwen als één geheel. 

Het operationeel beheer (zie tabel 1) van het gehele vervoersnet is in handen van de NV 

Fluxys. Dit is ook logisch aangezien we hier te maken hebben met één geïnterconnecteerd 

vervoersnet (zie tabel 3) en er fysisch gezien geen onderscheid kan gemaakt worden tussen 

gas bestemd voor doorvoer en gas bestemd voor levering aan Belgische afnemers. 

Aangezien zowel de vTn-leiding, de Troll-leiding, als de Segeo-infrastructuur en de Dorsales 

(L-gas) geïnterconnecteerd zijn met het vervoersnet en tevens gebruikt worden voor de 

bevoorrading van Belgische afnemers, kunnen we spreken van één geïntegreerd 

vervoersnet. De NV Fluxys is als operationeel beheerder van het geïnterconnecteerd 
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vervoersnet tevens een vervoersonderneming die onderworpen is aan de bepalingen en 

verplichtingen van de gedragscode. 

Vraag 2 : In welke mate worden de transitverbindingen in ons land gebruikt door Distrigas of 

dochterondernemingen voor bevoorrading van Belgische klanten ? Heeft u daar cijfers over ? 

23. Zoals blijkt uit tabel 3 zijn zowel de vTn-leiding, de Troll-leiding als de Segeo-

infrastructuur in meer of mindere mate geïnterconnecteerd met het vervoersnet. Hetzelfde 

geldt uiteraard voor de vervoersleidingen voor L-gas tussen Poppel en Blaregnies. Voor wat 

betreft de vervoerscontracten is er een duidelijk onderscheid tussen doorvoer en 

binnenlands vervoer. In werkelijkheid is het onderscheid tussen aardgasstromen voor 

doorvoer en aardgastromen voor binnenlands vervoer moeilijk te maken. Met andere 

woorden, er is geen éénduidig verband tussen de contractuele en fysische aardgasstromen. 

De NV Fluxys, de operator van het geïnterconnecteerd vervoersnet, heeft als taak ervoor te 

zorgen dat alle binnenlandse en buitenlandse klanten van het gevraagde aardgas 

(hoeveelheid, kwaliteit, druk) voorzien worden zonder dat de systeemintegriteit daarbij in 

gedrang komt. Dit betekent dat de NV Fluxys een grote vrijheid heeft voor wat betreft het al 

dan niet aanwenden van “doorvoerverbindingen” voor het nakomen van zijn contractuele 

verplichtingen. Bovendien heeft de NV Fluxys de mogelijkheid om de grote verbindingsassen 

aan te wenden als flexibiliteitinstrument ( zie verder vraag 5).  

Shippers die doorvoercapaciteit geboekt hebben, kunnen deze geheel of gedeeltelijk 

aanwenden voor binnenlands vervoer ter bevoorrading van hun Belgische klanten volgens 

de hieronder beschreven methode. De beheerder van de capaciteit bestemd voor de 

binnenlandse bevoorrading, de NV Fluxys, wordt binnen haar geïnterconnecteerd netwerk 

met een bepaalde hoeveelheid doorvoercapaciteit geconfronteerd die commercieel niet door 

haar wordt beheerd. In deze optiek kan de NV Fluxys aan een leveringsonderneming die 

vervoerscapaciteit vraagt voor een levering aan een Belgische eindafnemer, meedelen of er 

al dan niet voldoende vervoerscapaciteit beschikbaar is. De NV Fluxys kan echter geen 

informatie geven over de beschikbare doorvoercapaciteit. Het is dus mogelijk dat de 

aanvraag van een leveringsonderneming voor binnenlands vervoer geweigerd wordt bij 

gebrek aan beschikbare vervoerscapaciteit voor binnenlands vervoer, terwijl er in 

werkelijkheid nog capaciteit beschikbaar is die gereserveerd is voor doorvoer door de 

Comm. VA Distrigaz & Co en/of de BV Etac. Indien de leveringsonderneming echter ook 

shipper is, en als dusdanig zelf in het bezit is van doorvoercapaciteit, kan ze zelf a priori 

inschatten of er binnen haar gekochte doorvoercapaciteit ruimte is om capaciteit ter 

beschikking te stellen voor binnenlands vervoer. Zij zal de gepaste hoeveelheid 
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doorvoercapaciteit dan via de Comm. VA Distrigas & Co of de BV Etac ter beschikking 

stellen aan de NV Fluxys zodat deze laatste deze capaciteit weer kan vastleggen als 

binnenlandse vervoercapaciteit. In dit verband is het nuttig om op te merken dat er 

verschillende ingangspunten zijn waar de capaciteit 100% geboekt is voor doorvoer. Deze 

ingangspunten worden als het ware volledig gecontroleerd door de Comm. VA Distrigaz & 

Co en de BV Etac. 

Samengevat kan men stellen dat het gebruik van zogenaamde “doorvoerverbindingen” voor 

bevoorrading van Belgische klanten mogelijk is ofwel op initiatief van de NV Fluxys in zijn rol 

als netbeheerder ter garantie van de systeemintegriteit, ofwel op initiatief van de shipper die 

doorvoercapaciteit heeft gecontracteerd bij de Comm. VA Distrigaz & Co en/of de BV Etac 

en deze wil aanwenden voor binnenlands vervoer.  

Een duidelijk voorbeeld van bevoorrading van binnenlandse klanten via een zogenaamde 

“doorvoerverbinding” is de bevoorrading van VPK Packaging Group NV te Oudegem, de 

centrale van de NV Electrabel te Vilvoorde en de Intercommunale ALG te Raeren. Deze drie 

klanten worden rechtstreeks gevoed via een aftakking op de vTn-leiding. 

Vraag 3 : In welke mate heeft Distrigas, doordat de onderneming of een dochteronderneming 

ervan eigenaar is van de transitverbinding of de capaciteit ervan verkoopt, een voordeel ten 

aanzien van de andere leveranciers van aardgas op de Belgische markt dat in strijd is met 

de letter en de geest van de Europese richtlijn dienaangaande ? 

24. De eigenaar van een aardgasleiding moet bij het commercialiseren van de capaciteit, 

hetzij voor doorvoer hetzij voor binnenlands vervoer, bepaalde regels respecteren. 

Discriminatie ontstaat op het moment dat toegelaten wordt dat sommige marktspelers zich 

aan deze regels onttrekken terwijl andere marktspelers verplicht zijn deze regels strikt op te 

volgen. De CREG is van mening dat alle marktspelers aan de gedragscode onderworpen 

zijn. Het voorstel van gedragscode als reguleringskader, zowel voor doorvoer als voor 

binnenlands vervoer, laat toe beide activiteiten op een coherente wijze te omkaderen. Artikel 

9 van het voorstel van de CREG van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake 

toegang tot de vervoersnetten voor aardgas14 (hierna : voorstel van gedragscode) verplicht 

de vervoersonderneming tot het opstellen van een indicatief vervoersprogramma. De 

vervoersonderneming kan, als dat nodig is en operationeel verantwoord is, in haar 

vervoersprogramma aangeven welke capaciteiten ter beschikking gehouden worden voor 

                                            
14 CREG, voorstel (C)020606-CREG-90 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake 
toegang tot de vervoersnetten voor aardgas, 6 juni 2002. 
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doorvoer en welke capaciteiten ter beschikking staan voor binnenlands vervoer. In dit geval 

kan de vervoersonderneming voor beide “producten” toewijzingregels, tolerantiewaarden en 

looptijden van vervoerscontracten koppelen. Het is dus ook niet nodig, noch wenselijk een 

verschillende gedragscode in te voeren voor doorvoer. Wanneer dit operationeel 

verantwoord is, kan de netbeheerder, binnen het kader van de gedragscode, aangepaste 

regels voor doorvoer voorstellen. 

De toepassing van de gedragscode op doorvoer bevordert ook de transparantie en het 

principe van niet-discriminatie. Hoofdstuk 4 van het voorstel van gedragscode voorziet 

immers een aantal verplichtingen inzake informatieverstrekking die het de netgebruiker 

mogelijk moeten maken om zijn vervoersactiviteiten efficiënt te plannen. Het doelmatig 

handelen en het bevorderen van de handel in aardgas hangt in grote mate af van de 

beschikbaarheid van transparante informatie omtrent de bruikbare en beschikbare capaciteit. 

Indien de gedragscode niet van toepassing zou zijn op doorvoer, dan zou de netgebruiker 

niet geïnformeerd (kunnen) worden over 67,2% van de bruikbare capaciteit voor de 

verschillende entry- en exitpunten van het vervoersnet (zie tabel 2). Het dient opgemerkt te 

worden dat deze informatie tegenwoordig wel ter beschikking staat van de NV Distrigas via 

haar twee dochterondernemingen, de Comm. VA Distrigaz & Co en de BV Etac. Het spreekt 

voor zich dat dit aanleiding geeft tot een ongeoorloofde vorm van discriminatie ten nadele 

van de nieuwkomers op de aardgasmarkt.  

Verder voorziet het voorstel van gedragscode een aantal belangrijke bepalingen ter 

voorkoming van congestie. Congestie wordt in artikel 1 van het voorstel van gedragscode 

gedefinieerd als “elke situatie waar de vraag naar vaste capaciteit de beschikbare capaciteit 

overtreft”. Het feit dat er zich congestie voordoet, betekent niet automatisch dat al de aan de 

netgebruikers toegewezen capaciteit effectief gebruikt (genomineerd) wordt. In de praktijk 

blijkt dat heel wat van capaciteit toegewezen wordt op basis van lange termijn contracten. Dit 

is zeker het geval voor doorvoercapaciteit. Ondanks het feit dat deze capaciteit niet altijd 

effectief gebruikt wordt, is ze niet langer beschikbaar op de primaire markt. Wanneer er zich 

dus congestie voordoet, kunnen nieuwkomers niet langer capaciteit aankopen op de primaire 

markt. Artikel 45 van het voorstel van gedragscode verplicht de vervoersonderneming tot het 

voeren van een congestiebeleid gericht op de optimale en maximale benutting van alle 

bruikbare capaciteit. Indien de gedragscode van toepassing zou zijn op doorvoer, zou dit 

leiden tot een efficiëntere benutting van het vervoersnet en het voorkomen van congestie. 

Indien de gedragscode niet van toepassing zou zijn op doorvoer, dan impliceert dit dat het 

congestiebeleid niet van toepassing zou zijn op 67,2% van alle capaciteit beschikbaar aan 

de verschillende entry- en exitpunten van het vervoersnet (zie tabel 2). Met andere woorden, 

slechts een beperkt deel van de capaciteitsmarkt, namelijk 32,8% (zie tabel 2), zou op 
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congestie gescreend worden. Dit zou de NV Fluxys als vervoersonderneming in een zeer 

moeilijke positie brengen voor wat betreft de correcte naleving van artikel 15/1, 2°, van de 

gaswet dat stelt dat elke vervoersonderneming zich moet onthouden van discriminatie tussen 

tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers, inzonderheid ten gunste van verbonden 

ondernemingen. 

Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat shippers die over doorvoercapaciteit beschikken deze 

ook kunnen aanwenden om Belgische klanten te bevoorraden. Deze shippers beschikken 

over de mogelijkheid om ingangspunten te gebruiken die voor andere shippers niet 

toegankelijk zijn aangezien deze uitsluitend gereserveerd zijn voor doorvoer. De opsplitsing 

tussen doorvoer en binnenlands vervoer werkt dus discriminerend en wordt bestendigd 

indien men het toepassingsgebied van de gedragscode zou beperken tot het binnenlands 

vervoer. De CREG wijst er bovendien op dat de NV Distrigas, als actieve partner in de 

Comm. VA Distrigas & Co en de BV Etac enerzijds en als bijna monopoliehouder van de 

bevoorrading van de binnenlandse markt anderzijds, op deze wijze geholpen wordt bij het 

uitoefenen van controle op de beschikbaarheid en het gebruik van capaciteit op het 

geïnterconnecteerd netwerk, hetgeen als dusdanig de opening van de Belgische 

aardgasmarkt afremt. In deze optiek is het niet verwonderlijk dat de enige die er momenteel 

in slaagt om als leveringsonderneming in België door te dringen, met name Gaz de France, 

zelf als shipper over grote hoeveelheden doorvoercapaciteit in België beschikt.  

Een soortgelijk probleem stelt zich inzake de Hub-activiteiten te Zeebrugge. Het niet van 

toepassing zijn van de gedragscode op doorvoer vormt een belangrijke belemmering voor de 

verdere expansie van de Hub en bijgevolg ook voor de liquiditeit en de bijhorende 

bevoorradingszekerheid die de Hub kan bieden voor de Belgische markt. Momenteel is het 

immers zo dat indien een shipper gas aankoopt op de Hub, hij afhankelijk is van de Comm. 

VA Distrigaz & Co voor het ter beschikking stellen van doorvoercapaciteit nodig voor het 

vervoer van en naar de Hub. Een potentiële shipper beschikt over weinig of geen garanties 

dat hij op een redelijke wijze zal behandeld worden. Bovendien beschikt hij op geen enkel 

moment over valabele informatie die hem kan helpen bij het sturen van zijn beslissing. De 

commerciële onzekerheid voor de shipper wordt groter naarmate de zekerheid over het al 

dan niet kunnen reserveren van doorvoercapaciteit kleiner wordt. Dit negatief effect voor de 

Hub kan nog versterkt worden indien op de andere Hub’s het ter beschikking stellen van 

capaciteit transparant verloopt. Met andere woorden, zowel de expansie van de Hub-

activiteiten als de daarmee samenhangende bevoorradingszekerheid zouden gediend zijn 

met een duidelijk reguleringskader gebaseerd op de gekende principes van transparantie en 

niet-discriminatie. De CREG wijst er bovendien op dat indien de gedragscode niet van 

toepassing zou zijn op doorvoer, de NV Distrigas, als actieve partner in de Comm. VA 
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Distrigas & Co enerzijds en als belangrijke speler op de Hub anderzijds, de Hub in grote 

mate zal blijven domineren en controleren en als dusdanig de opening van de Belgische 

aardgasmarkt zal kunnen afremmen. Het aantrekken van nieuwkomers op de Hub en op de 

Belgische markt kan enkel indien er duidelijke spelregels zijn. Dit is precies de rol van de 

gedragscode die regels bevat inzake informatieplicht, open reserveringssysteem, 

congestiemanagement, secundaire markt, e.d. De CREG wenst in deze context tot slot de 

aandacht te vestigen op de studie met betrekking tot de Hub en de toekomstige ontwikkeling 

en uitbreiding van LNG-activiteiten te Zeebrugge. Een tussentijds studierapport vermeldt met 

betrekking tot de toegankelijkheid van de Hub het volgende: “ The key barrier to 

development at Zeebrugge is the poor access arrangements to the Hub. This is due to the 

negociated nature of the regime for moving gas to and from the Hub. This has a double 

effect as firstly it limits the amount of gas (and thus players) that can access the Hub and 

secondly it gives Distrigas significant market power – particularly in the vent of a supply 

disruption.”De CREG stelt vast dat voor wat betreft de doorvoercapaciteit noch de eigenaar, 

noch de operationele beheerder capaciteit verkoopt, maar dat dit door een speciaal hiervoor 

opgericht filiaal gebeurt (zie tabel 1). De impact van deze constructie dient nader onderzocht 

te worden. De verkoop van capaciteit van een vervoersnet is namelijk gebonden aan het 

verlenen van toegang tot een vervoersnet en is als dusdanig onderworpen aan de 

gedragscode. Bijkomend onderzoek zal moeten uitwijzen wie binnen deze constructie van 

ondernemingen als vervoersonderneming optreedt. 

Het feit dat voor de commercialisatie van doorvoercapaciteit beroep gedaan wordt op twee 

filialen van Distrigas, namelijk de Comm. VA Distrigaz & Co en de BV Etac, kan aanleiding 

geven tot speculatie en misbruiken. Zo is het niet ondenkbaar dat de NV Fluxys 

doorvoercapaciteit zou moeten aankopen bij de Comm. VA Distrigaz & Co en de BV Etac 

tegen weliswaar onderhandelde maar te hoge tarieven. Deze kost zou de NV Fluxys kunnen 

verhalen op de shippers die binnenlands vervoer verrichten tegen gereguleerde tarieven. 

Een soortgelijke praktijk zou zich kunnen voordoen als gevolg van de opsplitsing van de 

verschillende activiteiten over  meerdere filialen (zie tabel 1). Zo vermeldt het jaarverslag van 

het jaar 2000 van de NV Distrigas op pagina 28 dat het resultaat van de BV Etac voor het 

boekjaar 2000 10.4 miljoen Euro bedroeg terwijl het resultaat van de NV Segeo voor het 

boekjaar 2000 1.4 miljoen Euro bedroeg. De NV Segeo (na splitsing van de NV Distrigas 

voor 75% in handen van de NV Fluxys), eigenaar van de infrastructuur voor het vervoer van 

aardgas tussen ’s Gravenvoeren en Blaregnies, boekt dus een veel lager resultaat dan de 

BV Etac (na splitsing van de NV Distrigas voor 75% in handen van de NV Distrigas) die 

verantwoordelijk is voor de commercialisatie van de capaciteit van de Segeo-infrastructuur. 

Dergelijke situaties kunnen grotendeels vermeden worden van zodra de gedragscode in al 
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zijn facetten van toepassing wordt zowel op doorvoer als op binnenlands vervoer van 

aardgas. 

Vraag 4 : In welke mate is het verantwoord dat de transitcapaciteit voor L-gas door Fluxys 

gecommercialiseerd wordt en de rest van de transitcapaciteit door (dochterondernemingen 

van ) Distrigas ? 

25. Zoals in het antwoord op vraag 3 werd aangetoond, is het in eerste instantie de wijze 

waarop de capaciteit wordt gecommercialiseerd die van belang is en het reguleringskader 

waarbinnen dit proces zich afspeelt, met name de gedragscode. Van zodra alle marktspelers 

de regels van de gedragscode volgen, creëert men een “level playing field” en worden de 

principes van niet-discriminatie en transparantie gerespecteerd. Teneinde een te hoge 

toegangsdrempel te vermijden en omwille van de eenvoud van toezicht is het wenselijk dat 

alle vervoersdiensten, zowel voor doorvoer als voor binnenlands vervoer, zowel voor L-gas 

als voor H-gas,  worden aangeboden door de onderneming die het operationeel beheer 

waarneemt. In het geval van het Belgische geïnterconnecteerd vervoersnet ligt het dus voor 

de hand dat de NV Fluxys als operationeel beheerder (zie tabel 1) deze taak waarneemt. De 

netgebruiker kan op deze wijze al zijn vervoersdiensten contracteren bij één enkele 

onderneming, namelijk de NV Fluxys. De NV Fluxys moet daartoe uiteraard de nodige 

afspraken maken met de eigenaars of de door de eigenaars aangeduide ondernemingen die 

instaan voor de commercialisering van de bruikbare capaciteit. 

Vraag 5 : In welke mate is de transitmarkt niet flexibel ? Is er een risico dat ze de flexibiliteit 

van de transportmarkt in gevaar kan brengen? 

26. Het risico waarvan sprake is wordt gecreëerd indien doorvoer en binnenlands vervoer 

van aardgas niet via coherente regels worden georganiseerd. Ook hier geldt dat positieve 

schaaleffecten kunnen worden gegenereerd door een vereniging van de wijze waarop beide 

markten worden georganiseerd. Door de opdeling van de controle van de activiteiten wordt 

niet alleen de optimalisatie van het netgebruik beperkt, maar hierin schuilt tevens het gevaar 

voor incidenten die de bevoorradingszekerheid in het gedrang brengen. 

Synergieën tussen doorvoerstromen en binnenlandse aardgasstromen kunnen pas ten volle 

geëxploiteerd worden indien beide onderworpen zijn aan hetzelfde systeem voor 

operationele afwikkeling.  Een aparte behandeling belemmert de flexibiliteit en bijgevolg de 

bevoorradingszekerheid zowel voor de binnenlandse klant als voor de doorvoerklant. Het feit 
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dat we in werkelijkheid te maken hebben met één geïnterconnecteerd vervoersnet leidt tot 

een belangrijke synergie op het vlak van flexibiliteit inzake gasvervoer, met name toename 

van de beschikbare line-pack, mogelijke aanwending van niet-gebruikte capaciteit, groter 

aanbod van niet-genomineerde capaciteit als onderbreekbare capaciteit, e.d. Globaal gezien 

kan men stellen dat door de beide markten aan eenzelfde reguleringskader te onderwerpen, 

met name de gedragscode, de flexibiliteit in zijn geheel toeneemt ten gunste van elke 

netgebruiker. In het kader van deze discussie is het dan ook nuttig om even stil te staan bij 

het begrip flexibiliteit.  

27. Flexibiliteit is een ruim begrip en grosso modo kan men spreken van twee grote 

categorieën: flexibiliteit inzake toegang tot het vervoersnet en flexibiliteit inzake het op elkaar 

afstemmen van toevoer- en afnamepatronen van aardgas. De marktvraag naar flexibiliteit is 

dus zeker niet te herleiden tot de relatief eenvoudige vraag naar line-pack (aanwending van 

de voorraad aardgas opgeslagen in de pijpleidingen van het vervoersnet), maar heeft 

betrekking op het geheel van de door de vervoersonderneming aangeboden diensten die het 

de netgebruiker mogelijk moeten maken op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot het 

vervoersnet en zijn toevoer- en afnamepatronen optimaal op elkaar af te stemmen. 

Flexibiliteit inzake de toegang tot het vervoersnet 

28. In het verleden was de doorvoer vrij strak georganiseerd.  De beperkte flexibiliteit 

inzake toegang tot het vervoersnet had alles te maken met het feit dat de contracten van 

lange duur waren en rechtstreeks werden opgevolgd door de overheden van de 

invoerlanden als borg voor hun nationale bevoorradingszekerheid. De openstelling van de 

markt brengt hier echter een verschuiving. De vraag naar kortlopende doorvoercontracten 

van individuele shippers groeit om te kunnen inspelen op opportuniteiten. Shippers wensen 

bijvoorbeeld kortlopende doorvoercontracten om aardgas van de ene hub naar de andere of 

naar een buitenlandse consument te vervoeren. Men kan deze trend waarnemen op de Hub 

van Zeebrugge. De vraag naar contractuele flexibiliteit inzake toegang tot het vervoersnet 

voor wat betreft doorvoer groeit bijgevolg. Er wordt dus een toenemende convergentie 

vastgesteld tussen de aard van de vraag naar doorvoer en deze van het binnenlands vervoer 

als gevolg van de openstelling van de markten voor wat betreft de flexibiliteit inzake toegang 

tot het vervoersnet. Het gaat steeds minder over twee intrinsiek verschillende 

vervoersbehoeften waardoor de integratie en de uniforme behandeling van de 

capaciteitsmarkt voor doorvoer en binnenlands vervoer zich opdringt teneinde maximale 

synergieën inzake de toegang tot het vervoersnet te waarborgen.  
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29. De flexibiliteit inzake de toegang tot het vervoersnet wordt bevorderd door het 

aanbieden van de juiste mix van langlopende en kortlopende vervoerscontracten en een 

evenwichtig aanbod van vaste, niet-vaste en onderbreekbare capaciteit. Het bestaan van 

een automatisch reserveringssysteem, de informatieplicht naar de netgebruiker toe, 

transparante toewijzingsregels en de mogelijkheid om capaciteit te kopen en/of te verkopen 

op een secundaire markt, zoals voorzien wordt in de gedragscode, maakt dat de 

vervoersonderneming beter kan inspelen op de behoeften van de verschillende 

netgebruikers. Omgekeerd kan men stellen dat in het geval de netgebruiker niet kan 

beschikken over flexibele toegang tot het vervoersnet, hij zijn capaciteitsreservaties zal 

moeten afstemmen op de capaciteit die overeenstemt met de piekcapaciteit van zijn klanten. 

Dit geeft niet enkel aanleiding tot contractuele congestie, maar tevens tot een verhoogde 

vraag naar gebruik van line-pack als ultiem flexibiliteitinstrument. Flexibiliteit inzake de 

toegang tot het vervoersnet, zoals opgelegd door de gedragscode, bevordert het efficiënt 

gebruikt van dit vervoersnet en zal in laatste instantie de vraag naar het gebruik van  

line-pack doen afnemen. Het van toepassing zijn van de gedragscode op doorvoer impliceert 

dat de basisprincipes inzake flexibele toegang tot het vervoersnet van toepassing zijn op alle 

beschikbare capaciteit en alle ingangspunten van het vervoersnet. Door de toepassing van 

de gedragscode op doorvoer zal de flexibiliteit inzake de toegang tot het vervoersnet 

bijgevolg enorm toenemen (zie tabel 2).  

Flexibiliteit inzake het op elkaar afstemmen van toevoer- en afnamepatronen 

30. De behoefte van de netgebruikers aan flexibiliteit voor het op elkaar afstemmen van 

toevoer- en afnamepatronen vindt zijn oorsprong in de door de gedragscode aan de 

netgebruiker opgelegde verplichting om binnen de balanceringsperiode een hoeveelheid 

aardgas, uitgedrukt in energie-eenheden, in het vervoersnet te injecteren gelijk aan de 

hoeveelheid aardgas die eraan onttrokken wordt. Dit moet gebeuren binnen de door de 

vervoersonderneming opgelegde tolerantiewaarden. Om aan deze verplichting te voldoen 

moet de netgebruiker er in eerste instantie voor zorgen dat zijn toevoer- en afnamepatroon 

zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Blijvende onevenwichten kan de netgebruiker 

opvangen door beroep te doen op verkoop- of aankoopverrichtingen op de spot-markt en/of 

het gebruik van buitenlandse en/of binnenlandse opslagfaciliteiten. Het spreekt voor zich dat 

dergelijke verrichtingen slechts mogelijk zijn indien de flexibiliteit inzake toegang tot het 

vervoersnet gegarandeerd is. In laatste instantie kan de netgebruiker beroep doen op de 

door de vervoersonderneming aangeboden flexibiliteit gebaseerd op het ter beschikking 

stellen van line-pack.  
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Het gebruik van line-pack als flexibiliteitinstrument 

31. Het gebruik van line-pack (aanwending van de voorraad aardgas opgeslagen in de 

pijpleidingen van het vervoersnet) als flexibiliteitinstrument heeft zijn beperkingen en dit 

zowel in tijd als in hoeveelheid. Wanneer in het totaal meer aardgas aan het vervoersnet 

wordt toegeleverd dan afgenomen, neemt de hoeveelheid line-pack toe. Wanneer er in totaal 

meer aardgas wordt onttrokken dan geleverd, neemt de hoeveelheid line-pack af. Het 

gebruik van line-pack als buffer voor het opvangen van netonevenwichten is uiteraard 

beperkt. Deze buffer hangt namelijk af van de technische kenmerken van het vervoersnet 

(druk, diameter en lengte van het leidingennet) en van de belasting van het vervoersnet. Het 

ligt dan ook voor de hand dat de belangrijkste vervoersleidingen (grote diameter en lengte, 

hoge operationele druk) inzake line-pack een voorname rol zullen spelen. Hierbij mag niet uit 

het oog worden verloren dat naarmate er meer of minder van de beschikbare capaciteit 

effectief gebruikt wordt door de netgebruikers, er minder of meer line-pack ter beschikking 

zal zijn. 

Het is de vervoersonderneming die, onder meer via het indicatief vervoersprogramma, zal 

bepalen welke de hoeveelheid line-pack is die contractueel ter beschikking wordt gesteld aan 

de netgebruikers en dit rekening houdend met de haar door de gedragscode opgelegde 

verplichting inzake handhaving van het globale netevenwicht en de systeemintegriteit. Het 

ligt voor de hand dat line-pack als flexibiliteitinstrument in eerste instantie bestemd is voor de 

lokale vervoersmarkt. Gelet op de grootte van de doorvoerstromen is het opvangen van 

onevenwichten met behulp van line-pack vanuit het oogpunt van de handhaving van de 

systeemintegriteit, niet aangewezen. Het middel staat immers niet in verhouding tot de 

kwaal. Bovendien hebben de netgebruikers met doorvoercontracten niet dezelfde nood aan 

flexibiliteit als de netgebruikers met binnenlandse vervoerscontracten. Bij binnenlands 

vervoer zijn de nominaties voor de afnamen schattingen van wat de eindverbruiker effectief 

zal afnemen en is de line-pack een noodzakelijk instrument om de verschillen tussen de 

schattingen en de realiteit op te vangen. Bij doorvoer zijn de afnamen in principe gelijk aan 

de nominaties bij de ingangspunten. De onevenwichten zijn dus zeer beperkt en bovendien 

ziet de vervoersonderneming van dichtbij toe op de handhaving van het evenwicht. Ze heeft 

daartoe de nodige operationele middelen in handen en zal ingrijpen en bijsturen van zodra 

het evenwicht verstoord wordt.  

Ter illustratie wordt in bijlage 2 een voorbeeld van het gebruik van line-pack als 

flexibiliteitinstrument toegevoegd. 
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Flexibiliteitdiensten en de gedragscode 

32. Artikel 9 van het voorstel van gedragscode15 verplicht de vervoersonderneming tot het 

opstellen van een indicatief vervoersprogramma. De vervoersonderneming geeft in haar 

indicatief vervoersprogramma aan welke capaciteiten en welke flexibiliteitdiensten ter 

beschikking staan en hoe ze worden aangeboden. Artikel 10 van het voorstel van 

gedragscode bepaalt dat de vervoersonderneming de belangrijkste voorwaarden voor 

toegang tot haar vervoersnet moet opstellen. De belangrijkste voorwaarden hebben onder 

andere betrekking op de capaciteitstoewijzingsregels en op het evenwicht van de 

aardgasstromen binnen het vervoersnet. De vervoersonderneming kan in dit kader onder 

meer voorstellen om doorvoercapaciteit met nulflexibiliteit aan te bieden. Het voorstel van 

gedragscode voorziet dat de vervoersonderneming over de nodige middelen beschikt om 

haar vervoersdiensten te diversifiëren en haar flexibiliteitdiensten in ruime zin op een 

efficiënte wijze te beheren, rekening houdend met haar verplichtingen inzake netevenwicht 

en systeemintegriteit en de specifieke behoeften van de netgebruikers. 

33. In de huidige doorvoercontracten is de tolerantie in verband met onevenwichten zeer 

beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de doorvoerklanten de line-pack op de zogenoemde 

“doorvoerleidingen” niet gebruiken en dat deze line-pack, indien aanwezig, dankzij de 

bestaande verbindingen16 ter beschikking komt te staan van de andere netgebruikers. 

Aangezien de gedragscode voorziet dat de flexibiliteitinstrumenten als afzonderlijke diensten 

aangeboden worden17, zal de op het geïnterconnecteerd vervoersnet beschikbare flexibiliteit 

beter toegewezen worden aan degenen die het nodig hebben en ervoor betalen. Hierbij 

vermijdt men ook kruissubsidiëringen.  

Uiteraard zal de netbeheerder nooit meer flexibiliteit aanbieden dan beschikbaar in het kader 

van een veilige, efficiënte en economisch verantwoorde exploitatie18. Het is immers zo dat 

naarmate de netbeheerder meer flexibiliteit aanbiedt de hoeveelheid vaste capaciteit die hij 

kan verkopen afneemt. Indien de gedragscode niet van toepassing zou zijn op de markt van 

doorvoer zal de netbeheerder de mogelijke synergie inzake flexibiliteit niet kunnen benutten 

en de nodige flexibiliteit, noodzakelijk voor een goede marktwerking, moeten zoeken op de 

markt van binnenlands vervoer. Dat kan op zijn beurt dan weer aanleiding zijn voor het 

aanbieden van lagere hoeveelheden vaste capaciteit op de markt van binnenlands vervoer. 

                                            
15 CREG, voorstel (C)020606-CREG-90, 6 juni 2002, van koninklijk besluit betreffende de 
gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. 
16 De vraag gaat er impliciet van uit dat er verbindingen bestaan tussen de zogenaamde 
doorvoerleidingen en de rest van het vervoersnet. Zie in dit verband het antwoord op vraag 1. 
17 Zie artikel 56 van het voorstel van gedragscode van 6 juni 2002. 
18 Zie artikel 2, §1 van het voorstel van gedragscode van 6 juni 2002. 



34/52 

De toepassing van de gedragscode op de doorvoer brengt de flexibiliteit op de thuismarkt 

niet in gevaar. In de geest van artikel 9, §4, van de gedragscode biedt de 

vervoersonderneming zijn vervoersdiensten aan op een manier die beantwoordt aan de 

bestaande marktvraag. Als de doorvoerklanten hun recht gebruiken om flexibiliteit aan te 

vragen, en zodoende de globale vraag naar flexibiliteit doen stijgen, zal de 

vervoersonderneming het evenwicht tussen de aangeboden overbrengingscapaciteit en de 

aangeboden flexibiliteit herbekijken. In ieder geval zal de vervoersonderneming geen nieuwe 

flexibiliteit aan de doorvoerklanten aanbieden zolang er geen flexibiliteit beschikbaar is. De 

gedragscode is zeer expliciet over de manier om eventuele congestie te behandelen. 

34. Samengevat kan men stellen dat, omwille van het traditioneel werken met 

langlopende contracten en strikte balanceringregels, de huidige doorvoermarkt weinig 

flexibel is. Als gevolg van de verdere liberalisering zal de vraag naar kortlopende 

doorvoercontracten samen met de vraag naar diensten voor een flexibel beheer van deze 

vervoerscontracten toenemen. De marktvraag naar flexibiliteit herleid zich niet tot een vraag 

naar line-pack, maar verwijst naar flexibele vervoerscontracten en een diversificatie van 

‘flexibiliteitdiensten’. De vraag naar en het aanbod van capaciteit wordt meer flexibel door het 

toepassen, zowel voor doorvoer als voor binnenlands vervoer, van de regels opgenomen in 

de gedragscode: aanbieden van vaste, niet-vaste en onderbreekbare capaciteit, day-ahead-

market, indicatief vervoersprogramma, open reserveringssysteem, congestiemanagement, 

secundaire markt, informatieplicht e.d. Het samenvoegen van de markt van doorvoer met de 

markt van binnenlands vervoer doet de globale flexibiliteit toenemen. Het samenvoegen van 

deze beide marktsegmenten onder één reguleringskader, namelijk de gedragscode, 

bevordert de synergieën. Bovendien wordt op deze wijze het liberaliseringproces 

gestimuleerd en worden de principes van niet-discriminatie, voorkomen van kruissubsidiëring 

en transparantie beter gegarandeerd. 

Vraag 6: Zou de toepassing van de gedragscode op doorvoer een risico veroorzaken voor de 

Belgische netgebruiker ? 

35. Het feit dat de doorvoer in het verleden (net zoals binnenlands vervoer) niet 

onderworpen was aan een gedragscode, zou kunnen doen besluiten dat het niet-toepassen 

van de gedragscode op de doorvoer een bewarende oplossing zou zijn en dat men door de 

vroegere situatie in stand te houden, de risico’s niet zou doen toenemen.  

Dit is echter een verkeerde visie op het probleem die rechtgezet moet worden. De vroegere 

situatie was er één van vervoer zonder gedragscode, maar ook één zonder liberalisering van 
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de markt. De toekomstige situatie is er één van vervoer in een vrijgemaakte markt: er is in 

casu dus geen status quo. De situatie behouden waarin de doorvoer niet onder de 

gedragscode valt, is dus geen garantie dat de voordelen uit het verleden behouden blijven. 

De omgeving is immers grondig gewijzigd. 

Het feit dat de line-pack op zogenoemde transitpijpleidingen thans ter beschikking gesteld 

wordt van de binnenlandse netgebruikers berust op geen enkele wettelijke verplichting, maar 

op een overeenkomst tussen de netbeheerder en de betrokken partijen. Niets garandeert dat 

deze overeenkomst op termijn hernieuwd wordt. Zonder reglementair kader zoals de 

gedragscode, is de juridische onzekerheid en dus het risico voor de Belgische netgebruiker 

groter.  

36. De risico’s die volgen uit de toepassing van de gedragscode op doorvoer kunnen van 

tweeërlei aard zijn : een risico op het vlak van de bevoorradingszekerheid en het economisch 

risico dat de prijzen van de binnenlandse vervoersdiensten zouden stijgen.  

Voor wat betreft de bevoorradingszekerheid wordt in eerste instantie verwezen naar het 

antwoord op vraag 5 hierboven. Er zou een risico voor de bevoorrading bestaan als de 

netbeheerder niet over de nodige line-pack zou beschikken. De CREG zal de nodige 

aanpassingen voorstellen aan haar voorstel van gedragscode van 6 juni 2002 om de 

beschikbaarheid van de nodige flexibiliteit voor de lokale noden maximaal te garanderen. 

Deze oefening bevestigt dat de toepassing van de gedragscode op zowel doorvoer als 

binnenlands vervoer nodig is om de vereiste regels effectief te kunnen invoeren.  

De synergie tussen het binnenlands vervoer en de doorvoer heeft in het verleden goed 

gewerkt zonder gedragscode maar dit garandeert niet dat ze ook het liberaliseringproces zal 

overleven. Indien de gedragscode enkel van toepassing zou zijn op het binnenlands vervoer 

en niet op de doorvoer, zou men juist een dynamiek van indeling van de markten in gang 

zetten die er toe zou leiden dat de bestaande harmonie wordt verbroken. Indien de 

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de gasnetten goed 

geconcipieerd zijn, zal de synergie tussen de doorvoer en het binnenlands vervoer behouden 

blijven. Indien de gedragscode van toepassing is op beide categorieën van netgebruikers, 

kan de CREG daar beter over waken.  

Het feit dat een en dezelfde code van toepassing is op het binnenlands vervoer en de 

doorvoer, betekent niet dat het de vervoersondernemingen verboden is om categorieën van 

afnemers te creëren, voor zover dit commercieel onderscheid op objectieve en relevante 

criteria berust. Zo is het perfect mogelijk om vervoerscontracten met nulflexibiliteit aan te 

bieden, met dien verstande dat de overbrengingsprijs het geboden dienstenpeil weerspiegelt.  
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37. De CREG besluit dat de toepassing van de gedragscode op doorvoer geen groter 

risico betekent voor de bevoorrading van de Belgische eindverbruikers, integendeel. Er 

dringen zich echter wel een aantal aanpassingen aan het voorstel van gedragscode van  

6 juni 2002 op. Wat het economisch risico betreft, verwijst de CREG in de eerste plaats naar 

artikel 15/14, §2, tweede lid, 9°, van de gaswet, dat aan de CREG de taak toevertrouwt om 

de afwezigheid van kruissubsidies tussen het binnenlands vervoer en de doorvoer na te 

gaan.  

In tweede instantie merkt de CREG op dat de tarieven gereguleerd zijn volgens een  

cost-plus principe, zodat zelfs de schaarste op de markt niet rechtstreeks aanleiding geeft tot 

prijsverhogingen voor vervoersdiensten.  

Voorts kan er zich een risico voordoen indien de totale capaciteit ontoereikend blijkt om aan 

de gezamenlijke vraag van de binnenlandse markt en de doorvoer te voldoen. Wanneer men 

in dat geval aan de buitenlandse vraag voldoet, laat men de Belgische netgebruiker in de 

kou staan, die deze dienst dan in het buitenland moet gaan zoeken met het risico daarvoor 

meer te moeten betalen. De CREG stelt daarom in een afzonderlijk document de 

basisprincipes inzake congestie voor, die het huidig artikel 48 van het voorstel van 

gedragscode van 6 juni 2002 aanvullen. Bij blijvende congestie dient voorrang te worden 

gegeven aan aanvragers die capaciteit aanwenden voor openbare dienstverplichtingen, en 

nadien aan aanvragers die capaciteit aanwenden voor de bevoorrading van eindverbruikers 

aangesloten op de distributienetten en tenslotte aan aanvragers die capaciteit aanwenden 

voor de bevoorrading van andere in België gevestigde eindverbruikers. 

Vraag 7 : Zou het desgevallend gepast zijn een afzonderlijke gedragscode op te stellen voor 

doorvoer ? 

38. De CREG merkt op dat de gedragscode slaat op vervoersnetten en dat eenzelde 

vervoersnet zowel voor binnenlands vervoer als voor doorvoer kan dienen. Indien er twee 

gedragscodes zouden zijn, zouden de meeste vervoersnetten onderworpen zijn aan twee 

codes. Dit zou aanleiding kunnen geven tot tegenstrijdige verplichtingen voor de 

netbeheerder aangezien er binnen een vervoersnet geen fysische scheiding bestaat tussen 

de infrastructuur voor doorvoer en die voor binnenlands vervoer. Het is verkieslijker dat 

eenzelfde gedragscode ondubbelzinnig op de vervoersnetten in hun geheel van toepassing 

is, waarbij in de gedragscode zelf, enkel waar en wanneer dit nodig is, het onderscheid 

gemaakt wordt tussen binnenlands vervoer en doorvoer.   
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Indien er twee gedragscodes zouden zijn, zou dit bovendien bijkomende problemen kunnen 

veroorzaken tengevolge van latere wijzigingen van de gedragscodes. Indien één code 

gewijzigd wordt en de andere niet, creëert men zonder dit te willen uiteenlopende, zoniet 

onverzoenbare regimes. 
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BESLUITBESLUITBESLUITBESLUIT    

39. Het voorstel van gedragscode past binnen het internationaal juridisch kader inzake 

doorvoer. Het voorstel van gedragscode strekt er immers toe alle vervoersdiensten aan een 

zelfde reguleringskader te onderwerpen, ongeacht de oorsprong van het aardgas en 

ongeacht zijn bestemming, hetgeen strookt met het principe van MFN treatment neergelegd 

in verdragen. 

Zowel de gasrichtlijn als de gaswet hebben betrekking zowel op binnenlands vervoer als op 

doorvoer van aardgas. Aangezien de gaswet van toepassing is op doorvoer geldt bij gebrek 

aan andersluidende indicatie hetzelfde voor de gedragscode, dewelke in uitvoering van 

artikel 15/5, §3, van de gaswet bij koninklijk besluit zal worden aangenomen. Bovendien 

wordt in voornoemd artikel uitdrukkelijk verwezen naar de term ‘vervoersnetten’ die, op grond 

van de definities in de gaswet, tevens betrekking heeft op de installaties voor doorvoer. 

Indien de gedragscode enkel van toepassing zou zijn op binnenlands vervoer heeft dit 

overigens de volgende negatieve consequenties : 

- de bepalingen van de gedragscode inzake toegang tot het vervoersnet zijn niet van 

toepassing op 67,2% % van de totale bruikbare capaciteit aan de ingangspunten van 

het Belgische vervoersnet; 

- de nieuwkomers op de aardgasmarkt hebben geen afdwingbare toegang tot en geen 

informatie over 32,8% % van de totale bruikbare capaciteit aan de ingangspunten van 

het Belgische vervoersnet, terwijl deze toegang en informatie wel ter beschikking 

staat van de NV Distrigas via zijn twee dochterondernemingen Comm. VA Distrigaz & 

Co en de BV Etac; 

- de shippers die beschikken over doorvoercapaciteit kunnen deze tevens aanwenden 

voor binnenlands vervoer en kunnen beschikken over ingangspunten die niet vrij 

toegankelijk zijn voor nieuwkomers; 

- de ontwikkeling van de hub-activiteiten en de daarmee samenhangende 

bevoorradingszekerheid voor de Belgische aardgasmarkt wordt afgeremd omwille 

van juridische onzekerheid; 

- het opsplitsen van de verschillende activiteiten over verschillende filialen (bouw van 

de installaties, verkoop van capaciteit en beheer) is een mogelijke bron van 

kunstmatige juridische/fiscale/economische constructies ten koste van de shippers 
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die geen eigenaar zijn of geen bevoorrechte relaties hebben met de eigenaars van de 

installaties, en meer algemeen ten koste van de verbruikers; 

- het congestiebeleid, een belangrijk instrument ter bevordering van de netefficiëntie, 

ter voorkoming van misbruiken en het kunstmatig creëren van toegangsdrempels, is 

slechts van toepassing op een beperkt deel van de capaciteitsmarkt (32,8%);  

- het aanbieden van flexibiliteit zowel voor wat betreft capaciteit als voor wat betreft 

balancering en netevenwicht wordt in belangrijke mate gehypothekeerd daar de 

synergie tussen zogenaamde doorvoerpijpleidingen en de rest van het 

geïnterconnecteerd net afhankelijk is van de vrije wil van de contracterende partijen 

zonder dat de overheid controle kan uitoefenen; 

- mogelijke synergieën tussen doorvoermarkt en markt voor binnenlands vervoer 

worden bemoeilijkt  met negatieve gevolgen voor de marktwerking en het 

liberaliseringproces; 

- nieuwkomers worden geconfronteerd met een stringente regelgeving terwijl de NV 

Distrigas en de andere “incumbents” niet of slechts gedeeltelijk onderworpen zijn aan 

deze regels. 

Het niet van toepassing zijn van de gedragscode op doorvoer zou aanleiding geven tot 

discriminatie ten nadele van de nieuwkomers en zou de huidige dominante positie van de NV 

Distrigas op de aardgasmarkt in België verstevigen en verankeren. Dit is in strijd met de 

basisbeginselen opgenomen in de gasrichtlijn en de gaswet.  

De beste manier om het vertrouwen van nieuwkomers op de aardgasmarkt te wekken, is het 

bestaan van duidelijke spelregels, conform de aanbevelingen van het Forum van Madrid en  

onder toezicht van een onpartijdige regulator. Dit is precies de rol van de gedragscode. 

De CREG maakt afzonderlijk een voorstel tot wijziging van haar voorstel van gedragscode 

van 12 juni 2002. Hierbij worden sommige probleempunten rond de toepassing van de 

gedragscode op doorvoer opgelost. De CREG wijst erop dat het niet gepast is twee 

verschillende gedragscodes op te stellen. 
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De CREG is van oordeel de bovenvermelde juridische analyse inzake doorvoer aantoont dat 

de gedragscode van toepassing is zowel op binnenlands vervoer als op doorvoer.   

 

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

Jean-Paul Pinon  
Directeur 

 Christine Vanderveeren 
Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE 1 1 1 1    

Multilaterale Verdragen  

1. Inzake internationale verplichtingen die voortvloeien uit multilaterale verdragen zijn de 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), de GATS (General Agreement on Trade in 

Services) en het Energy Charter Treaty van belang. Ook het EG-verdrag is relevant. Al sinds 

de 17de eeuw geldt de vrije doorvoer van goederen en personen als een algemeen  

grondbeginsel van het internationaal recht. Dit beginsel werd voor het eerst vastgelegd in het 

Barcelona Transit Verdrag van 1921. Een definitie van doorvoer, vrijwel identiek aan deze in 

het Barcelona Transit Verdrag, werd in 1947 opgenomen in artikel V GATT/WTO en veel 

recenter in 1994 in artikel 7 van het Energiehandvestverdrag19.  

a. GATT/WTO 

2. Artikel V van het GATT is een complexe bepaling die als volgt luidt : 

"There shall be freedom of transit through the territory of each contracting party, via the 
routes most convenient for international transit, for traffic in transit to or from the 
territory of other contracting parties. No distinction shall be made which is based on the 
flag of vessels, the place of origin, departure, entry, exit or destination, or on any 
circumstances relating to the ownership of goods, of vessels or of other means of 
transport." 

en 

"All charges and regulations imposed by contracting parties on traffic in transit to or 
from the territories of other contracting parties shall be reasonable, having regard to the 
conditions of the traffic." 

en 

"With respect to all charges, regulations and formalities in connection with transit, each 
contracting party shall accord to traffic in transit to or from the territory of any other 
contracting party treatment no less favourable than the treatment accorded to traffic in 
transit to or from any third country. 
With regard to transportation charges, the principle laid down in paragraph 5 refers to 
like products being transported on the same route under like conditions." 

                                            
19 Zie : ROGGENKAMP, M., ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie’, in 
Energie&Recht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1999, p. 107. 
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en 

"Each contracting party shall accord to products which have been in transit through the 
territory of any other contracting party treatment no less favourable than that which 
would have been accorded to such products had they been transported from their 
place of origin to their destination without going through the territory of such other 
contracting party. Any contracting party shall, however, be free to maintain its 
requirements of direct consignment existing on the date of this Agreement, in respect 
of any goods in regard to which such direct consignment is a requisite condition of 
eligibility for entry of the goods at preferential rates of duty or has a relation to the 
contracting party's prescribed method of valuation for duty purposes." 

3. Het dient te worden benadrukt dat het GATT/WTO-regime enkel van toepassing is op 

klassieke doorvoer van goederen, met name de doorvoer waarbij twee grenzen 

overschreden worden. Indien het om een Lidstaat van de Europese Unie gaat, dient de 

doorvoer in kwestie te vertrekken van een niet-Europees land doorheen het grondgebied van 

de Europese Unie naar een derde niet-Europees land aangezien de Europese Unie wordt 

beschouwd als één doorvoergebied voor de toepassing van de GATT-regels.  

Daarnaast is het GATT/WTO-regime ook van toepassing op de handel van goederen. Gas is 

een “goed” en het vervoer van gas door middel van pijpleidingen is onderworpen aan  

artikel V van de GATT/WTO. Diensten verstrekt in combinatie met gasvervoer zijn niet 

onderworpen aan het GATT-regime, maar wel aan dat van de GATS. Het is goed mogelijk 

dat regels die de toewijzing en de handel van capaciteit in netwerken en pijpleidingen 

beheersen, niet onderworpen zijn aan de GATT doch wel aan de GATS. Tot nog toe bestaat 

daarover echter nog geen precedent. 

4. Artikel V van het GATT beschrijft het beginsel van vrijheid van doorvoer en bepaalde 

regels van niet-discriminatie en redelijkheid. De contracterende partijen mogen geen 

onredelijke lasten heffen op goederen in doorvoer en mogen deze doorvoer niet hinderen20. 

Verder vereist dit artikel dat doorvoerverkeer van of naar een land dat lid is van de WTO niet 

minder gunstig wordt behandeld dan verkeer komende van of gaande naar een ander lid of 

derde land (Most Favoured Nation treatment, MFN treatment). 

Overeenkomstig artikel V en op voorwaarde dat alle relevante voorwaarden vervuld zijn, zou 

het België verboden zijn goederen in doorvoer van een ander WTO-lid (dat geen Europese 

                                            
20 J. H. Jackson zet uiteen dat de terminologie gebruikt in de voorbereidende documenten onduidelijk 
is, en dat er kan worden geargumenteerd dat er geen rechtstreekse verplichting bestaat opdat de 
vervoerslasten eveneens redelijk zouden zijn. Zie World Trade and the Law of GATT, 1969,  
p. 509-510. 
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lidstaat is) minder gunstig te behandelen dan goederen in doorvoer van of naar een ander 

WTO lid (dat geen Europese lidstaat is) of een derde staat21. 

Het voorstel van gedragscode strekt ertoe alle aardgas in doorvoer op dezelfde wijze te 

behandelen, ongeacht de oorsprong van het gas en ongeacht zijn bestemming. Aangezien 

de gedragscode alle houders van langetermijncontracten als “netgebruikers” op een gelijke 

manier behandelt, wordt er geen inbreuk op deze bepaling gemaakt. 

Vandaar dat, indien alle "netgebruikers" onderworpen zijn aan dezelfde bepalingen en 

voorwaarden met betrekking tot eventuele tarieven die kunnen opgelegd worden voor 

doorvoer en vervoerscontracten, er geen sprake kan zijn van discriminatie of onredelijkheid. 

Hetzelfde geldt indien alle "netgebruikers" onderworpen zijn aan dezelfde bepalingen en 

voorwaarden met betrekking tot de toepassing van het “use-it-or-lose-it”-principe  

(hierna “het UIOLI principe”), ongeacht de oorsprong of bestemming van het gas.  

b. EG-Verdrag 

5. Ook in het EG-verdrag, meer bepaald in artikel 36, is er een verwijzing naar 

‘doorvoer’. Volgens rechtspraak van het Europees Hof van Justitie moet het bestaan van een 

algemeen beginsel van vrije doorvoer van goederen binnen de Gemeenschap, als uitvloeisel 

van de douane-unie, worden erkend. Dit wordt volgens het Hof bevestigd door de vermelding 

van ‘doorvoer’ in artikel 36 van het EG-Verdrag.22 Verder kunnen particulieren volgens het 

Hof geen beroep doen op artikel V van de GATT aangezien deze bepalingen geen directe 

werking hebben. De regels van GATT gelden overigens niet binnen de Gemeenschap, maar 

betreffen enkel de relaties tussen de Gemeenschap en andere verdragsluitende partijen23.  

Volgens ROGGENKAMP24 kan geconcludeerd worden dat binnen de Gemeenschap 

verschillende typen ‘doorvoer’ bestaan : 1) de klassieke doorvoer25 krachtens artikel 36 van 

het EG-Verdrag voor vervoer van aardolie door pijpleidingen en 2) de grensoverschrijdende 

doorvoer van aardgas krachtens de doorvoerrichtlijn.  

                                            
21 Sedert GATT in 1947 vond artikel V nauwelijks toepassing. Dit is te wijten aan de complexiteit van 
het artikel, hetgeen het volgens sommige commentatoren onbetrouwbaar maakt - Zie J.H. Jackson,  
pp 510-511. 
22 HvJ, 16 maart 1983, zaak 266/81 (SIOT), overweging 16. 
23 HvJ, 16 maart 1983, zaak 266/81 (SIOT), overweging 12. 
24 ROGGENKAMP, M., ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie’, in 
Energie&Recht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1999, p. 107.P. 112. 
25 D.w.z. dat minimaal twee grenzen overschreden moeten worden en dat het grondgebied van een 
derde land wordt doorkruist. 
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c. Het Energiehandvestverdrag (EHV) (Energy Charter Treaty) 

6. De CREG is van mening dat ook het EHV niet uit het oog mag worden verloren. Het 

EHV trad in werking op 16 april 1998 en heeft, zoals de naam van het verdrag zelf te kennen 

geeft, specifiek betrekking op de energiesector.  

7. Artikel V van de GATT is de basis voor artikel 7 van het EHV, doch de principes 

werden verder uitgewerkt in dat verdrag teneinde bijzondere problemen van “vaste 

pijpleidingverbindingen en elektriciteitsnetwerken” aan te pakken. Het EHV bouwt verder op 

de GATT aangezien het EHV vereist dat doorvoerverkeer niet minder gunstig wordt 

behandeld dan goederen komend van of bestemd voor het doorvoerland zelf. Met andere 

woorden, het EHV legt een nationale behandelingstest op, en niet de zwakkere MFN-test 

van artikel V van de GATT. Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat artikel 7 van het 

EHV meer ruimte lijkt te laten voor “soeverein overheidshandelen”. Daar waar artikel V GATT 

bepaalt "there shall be freedom of transit", bepaalt artikel 7 "contracting parties shall take the 

necessary measure to facilitate transit … consistent with the principle of freedom of transit.” 

Gelet op de zeer beperkte ervaring op dat vlak is het echter niet echt duidelijk wat de 

draagwijdte van dit principe kan zijn.  

8. Artikel 7(10)(a) van het EHV definieert  doorvoer als volgt : 

“the carriage through the Area of a Contracting State, or to or from port facilities in its 
area for loading or unloading, of products and materials originating in the Area of 
another State and destined for the Area of a third State, so long as either the other 
State or the third State is a Contracting Party”. 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat dit artikel enkel van toepassing is op doorvoer in de 

betekenis van artikel 7(10)(a) – de overbrenging van energiegrondstoffen en producten 

afkomstig uit staat 1 doorheen het grondgebied van een Contracting Party (2) naar een 

derde staat (3) zolang ofwel staat 1 of 3 een Contracting Party is. Dit is de klassieke definitie 

van doorvoer zoals teruggevonden in artikel V van de GATT26. 

Ten tweede dient opgemerkt te worden dat de definitie, net zoals artikel V van de GATT, 

enkel van toepassing is op energiegrondstoffen en producten en niet op diensten.  

Voorts dient de Europese Unie wellicht, net zoals voor de toepassing van de GATT, te 

worden behandeld als één enkele ruimte voor de doeleinden van artikel 7 van het EHV. 

Vandaar dat het artikel wellicht alleen van toepassing is op energiegrondstoffen en –

                                            
26 Zie eveneens paragraaf 1 van het EHV-document "A User's Guide to the Transit Conciliation 
Procedures", beschikbaar op de website van “the Energy Charter” - www.encharter.org. 
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producten die afkomstig zijn van buiten de EU27 en doorgevoerd worden door de EU naar 

een derde niet-Europees land (voor zover een van deze twee andere landen dan de EU een 

Contracting Party is bij het EHV). 

Vandaar dat artikel 7 van het EHV wellicht enkel relevant is voor doorvoer in de klassieke zin 

van energiegrondstoffen en –producenten komende van een derde staat door België en 

richting een niet-Europese staat voor zover ofwel het land van oorsprong of het land van 

bestemming Contracting Parties zijn bij het EHV. In dit kader kan worden opgemerkt dat 

Noorwegen geen Contracting Party is bij het EHV. 

9. Zelfs indien artikel 7 volledig van toepassing was, met name zelfs indien klassieke 

doorvoer aan de orde was in de hierboven beschreven zin, zou het voorstel van 

gedragscode niet conflicteren met deze bepaling. 

Artikel 7(1) bevat een algemeen verbod van discriminatie op basis van afkomst, bestemming 

of eigendom van energiegrondstoffen en -producten in doorvoer. De gedragscode zal niet 

resulteren in dergelijke discriminatie aangezien het producten in doorvoer op dezelfde 

manier zal behandelen als producten vervoerd binnen het Belgisch geïnterconnecteerd 

netwerk. Het voorstel van gedragscode zou aan de vereisten van artikel 7(3) 

tegemoetkomen, welke zoals hierboven uitgelegd de "national treatment test" uitmaken.  

Dezelfde conclusie is van toepassing (I) indien dezelfde tarieven worden toegepast op 

producten in doorvoer als op vervoer binnen het Belgisch geïnterconnecteerd netwerk en (II) 

indien het UIOLI principe op dezelfde wijze wordt toegepast op doorvoer en vervoer. Er dient 

te worden opgemerkt dat het principe slechts van toepassing is in beperkte omstandigheden 

en dat de houder van een doorvoercontract niet zal verplicht zijn capaciteit vrij te geven 

indien hij kan bewijzen dat hij deze capaciteit nodig heeft teneinde een langetermijncontract 

na te leven (artikel 47 van het voorstel van gedragscode). 

In elk geval is het twijfelachtig of nationale afspraken met betrekking tot capaciteitsgebruik, 

met inbegrip van het UIOLI principe, binnen het toepassingsgebied van artikel 7 vallen 

aangezien deze bepaling enkel van toepassing is op goederen. 

                                            
27 Artikel 25 van Economic Integration Agreements geeft een speciale status aan de landen van de 
Europese Unie. 
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d. Het Transit Protocol 

10. De ‘Charter Conference’ luidde in 1999 het begin van onderhandelingen in met 

betrekking tot een “Energy Charter Transit Protocol”, bedoeld om de bestaande 

doorvoergerelateerde verplichtingen onder het Energy Charter Treaty te versterken : 

“The Protocol’s aim is to develop a regime of commonly-accepted legal principles 
covering transit flows of energy resources, both hydrocarbons and electricity, 
crossing at least two national boundaries. 

Among the key issues under discussion in the negotiations are : 

 the binding obligation for states to prevent unlawful taking of energy in 
transit; 

 the question of ensuring that access to available transit capacity is 
allocated on a non-discriminatory basis; 

 transparent criteria for setting transit tariffs; 
 dispute settlement procedures.” 

Het is nog niet duidelijk wanneer een eindversie van het Protocol zal worden aangenomen 

en of het Protocol zal worden ondertekend door alle landen die deel uitmaken van de 

“Contracting Parties” van het EHV (zie in dit verband artikel 33(5) van het EHV – “A Protocol 

shall only apply to the Contracting Parties which consent to be bound by it”). 

In elk geval is het Transit Protocol niet van plan de definities bepaald in artikel 7 van het EHV 

te wijzigen, noch zal het afwijken van de principes van vrijheid van doorvoer en van de 

verplichting tot het vergemakkelijken van doorvoer op een niet-discriminatoire basis, op basis 

van een nationale behandelingsprincipe zoals neergelegd in dat artikel. 

Aangezien het voorstel van gedragscode de behandeling van doorvoer en vervoer op elkaar 

wenst af te stellen, is het ondenkbaar dat het zou conflicteren met het fundamentele principe 

dat doorvoercapaciteit moet toegewezen worden op een niet-discriminerende wijze, 

gebruikmakend van het nationale behandelingsprincipe als “benchmark” niettegenstaande dit 

een principe is dat verder moet worden ontwikkeld in het Protocol door meer specifieke 

regels met betrekking tot de toegang tot en de toewijzing van capaciteit.  

Bovendien zal het voorstel van Protocol zich enkel inlaten met de criteria om de 

transparantie te verzekeren bij het bepalen van doorvoertarieven; het zal geen specifieke 

methodologie of specifiek systeem bevatten om deze tarieven te bepalen. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 7(5), tweede paragraaf, 

"Contracting Parties shall … secure established flows of Energy Materials and Products to 

from or between the Areas of other Contracting Parties". Het voorgaande zou gelezen 
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kunnen worden als een verplichting voor een (ondertekenend) land, zoals België, om geen 

maatregelen aan te nemen dewelke een bestaande gasstroom in doorvoer door zijn land te 

belemmeren of anders te behandelen. 

De maatregelen voorgesteld in de gedragscode zullen geen inbreuk maken op deze bepaling 

aangezien de beoogde vereisten teneinde capaciteit beschikbaar te stellen, dewelke niet 

gebruikt wordt voor doorvoercontracten, niet van aard zijn de bestaande fluxen te 

beïnvloeden. 

e. Conclusies met betrekking tot de multilaterale afspraken 

11. Wat betreft de belangrijkste multilaterale internationale verdragen, WTO en EHV, 

vormt het voorstel van gedragscode geen inbreuk op enige norm of principe zoals bepaald in 

deze documenten 

Zoals hierboven werd uiteengezet, is de proef vervat in artikel V van de GATT de MFN-test. 

Het voorstel van gedragscode leidt niet tot een gunstigere behandeling van gas doorgevoerd 

van één land van oorsprong of bestemming in vergelijking tot een ander derde land.  De test 

vervat in artikel 7 van het EHV is een nationale behandelingstest. Het voorstel van 

gedragscode behandelt doorvoercontracten en nationale vervoerscontracten op gelijke voet.  

Bilaterale overeenkomsten 

12. Twee bilaterale interstatelijke overeenkomsten zijn van belang. 

a. Het Interconnector-verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en België 
(wet van 26 juni 2000) 

13. Artikel 9 van het Interconnector-verdrag is van belang. Artikel 9(2) voorziet dat voor 

zover de nodige capaciteit in de pijpleiding en de terminals beschikbaar is, elke Regering, in 

overeenstemming met en met toepassing van haar wetgeving, van de bevoegdheden 

waarover ze beschikt gebruik zal maken om de personen bij te staan die van die capaciteit 

gebruik wensen te maken voor het vervoer van aardgas, onder redelijke commerciële 

voorwaarden. Dat gebruik mag geen afbreuk doen aan de doeltreffende exploitatie van de 

pijpleiding of van de terminals voor het transport van de aardgashoeveelheden waarvoor 

contractuele afspraken voor het leveren van vervoerdiensten werden gemaakt. Met andere 

woorden, er mag niet worden geïnterfereerd met bestaande contracten indien dit het vervoer 
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van gecontracteerde hoeveelheden gas of clausules met betrekking tot vervoersdiensten zou 

beïnvloeden. 

Artikel 11 van het Interconnector-verdrag verwijst uitdrukkelijk naar doorvoer en bepaalt dat 

elke Regering er zich toe verbindt alle inspanningen te leveren om een onderbroken 

doorgang van het aardgas te verzekeren waarvan het vervoer in de pijpleiding contractueel 

werd overeengekomen, onverminderd het recht van elke Regering om, in overeenstemming 

met en onder voorbehoud van haar wetten, noodmaatregelen te nemen i.v.m. de 

beschikbaarheid en het gebruik van de energiebevoorrading. Onder voorbehoud van deze 

bepalingen mogen beide Regeringen geen belemmeringen plaatsen voor het aardgas, 

vervoerd via de pijpleiding en bestemd voor de verkoop op derde markten buiten hun 

grondgebied. 

In zoverre het voorstel van gedragscode de invoering van het UIOLI principe voorstelt met 

betrekking tot ongebruikte capaciteit, met name capaciteit welke niet vereist is voor de 

uitvoering van een doorvoercontract, zijn de artikelen 9 en 11 van dit Verdrag niet aangetast. 

Meer nog, artikel 9 van het Interconnector-verdrag is in overeenstemming met het UIOLI 

principe. Daarnaast stelt zich de vraag met betrekking tot de overeenkomsten afgesloten 

door de ondernemingen verantwoordelijk voor de Interconnector – voor de bouw, werking en 

het onderhoud ervan-, en in het bijzonder met betrekking tot de activiteiten van 

Interconnector (UK) Ltd, het bedrijf opgericht met als doel de pijpleiding te exploiteren. 

Verbintenissen met betrekking tot de volledige 20 miljard m³ per jaar capaciteit werden 

aangegaan door de initiële bedrijven die deelnemen als aandeelhouders in Interconnector 

UK Ltd door middel van vervoersovereenkomsten van 20 jaar. Vanaf dan maakten de initiële 

bedrijven capaciteit beschikbaar voor andere shippers ofwel door onderverhuur, toewijzing of 

pooling. De CREG heeft de commerciële overeenkomsten aangaande pooling, onderverhuur 

en toewijzing van capaciteit nog niet onderzocht. 

14. Hoewel noch artikel 9 noch artikel 11 van het Interconnector-verdrag voorzien in 

specifieke raadplegingsmechanismen, past het de Belgische overheid -in overeenstemming 

met het principe van “best endeavours” zoals bepaald in artikel 11 van het Interconnector-

verdrag- de informatie met betrekking tot de draagwijdte en doel van de gedragscode en zijn 

impact op doorvoer ten gepaste tijde te betekenen aan de Regering van het Verenigd 

Koninkrijk. 
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b. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de 
Regering van het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de 
transmissie van gas van het Noorse Continentaal Plat en van andere 
gebieden naar het Koninkrijk België – het Zeepipe-verdrag (wet van  
19 september 1991). 

15. Artikel 2 van het Zeepipe-verdrag bepaalt dat de pijpleiding eigendom moet zijn en 

moet worden geëxploiteerd door een onderneming naar Noors recht dewelke onderworpen is 

aan Noors recht en jurisdictie, met dien verstande evenwel dat dit de concurrerende 

jurisdictie van de Belgische hoven en de toepassing van Belgisch recht op het Belgisch 

continentaal plat en het grondgebied België niet uitsluit.  

Artikel 7 van het Zeepipe-verdrag voorziet dat in de mate capaciteit het toelaat, de Noorse 

overheid de pijpleidingonderneming mag verzoeken gas naar België over te brengen 

komende van andere staten dan het Koninkrijk Noorwegen. Er is geen parallelle bepaling 

dewelke de Belgische overheid toelaat de pijpleidingonderneming te verzoeken haar 

capaciteit beschikbaar te stellen. 

Artikel 8 van het Zeepipe-verdrag bepaalt verder dat België geen hinderpalen mag oprichten 

voor het gas hetwelk wordt overgebracht naar het koninkrijk België overeenkomstig de 

overeenkomst of naar een verdere bestemming. De Belgische overheid zal geen 

invoerrechten heffen of andere lasten leggen op gas of het vervoer ervan. 

De gedragscode zal niet interfereren met de verplichtingen opgenomen onder artikel 8 

aangezien het UIOLI principe niet slaat op het gas maar op de vervoerscapaciteiten en  

enkel ongebruikte capaciteiten beoogd worden. 

Artikel 9 van het Zeepipe-verdrag voorziet de oprichting van een “joint governmental 

committee” teneinde de implementatie van de overeenkomst te overzien, hetwelk kan 

samenkomen op verzoek van een overheid. Er werden geen andere consultatie- of 

bekendmakingmechanisme voorzien.  

In het licht van artikel 8 van het Zeepipe-verdrag – de verplichting om geen hinderpalen op te 

richten voor gas vervoerd naar België of in doorvoer door België, en, gelet op de eenzijdige 

aard van artikel 7 van het Zeepipe-verdrag, mag worden aangenomen dat een notificatie van 

de gedragscode door middel van een bevestiging dat haar bepalingen niet in conflict zullen 

zijn met welkdanige bepaling aangeraden is.  
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Nominatietabel  

 m³(n)/h Shipper 1 Shipper 2 Shipper 3 
Zeebrugge 400.000 

400.000 
400.000
400.000 

350.000 
350.000 
350.000 
350.000 

 Entry 

Voeren  70.000 
70.000 

170.000 
120.000 

Raeren 400.000 
400.000 
400.000
400.000 

  

Blaregnies 350.000 
350.000 
350.000 
350.000 

 

Exit 

X  70.000 
120.000 
120.000 
120.000 

Switch Berneau 350.000 
400.000 
300.000 
350.000 

 

Fase 0  

Shipper 1 en shipper 2 injecteren aardgas te Zeebrugge bestemd voor doorvoer met als 

afnamepunt  Raeren voor shipper 1 en Blaregnies voor shipper 2. Shipper 3 injecteert 

aardgas te ’s Gravenvoeren voor een binnenlandse klant te X. Te Berneau wordt aardgas uit 

de vTn-leiding gehaald en getransfereerd op de Segeo-leiding, ten belope van de nominatie 

van shipper 2. 

Fase 1 (onderstreept) 

We gaan uit van de veronderstelling dat de klant van shipper 3 als gevolg van plotse 

temperatuursverandering 120.000 m³(n)/h aardgas afneemt en dat er geen line-pack ter 

beschikking is in de vervoersleiding ’s Gravenvoeren – Blaregnies. De vervoersonderneming 

zal om te voldoen aan zijn vervoerscontract en/of omwille van zijn verplichtingen inzake het 

handhaven van het globale netevenwicht, in afwachting van een hernominatie van shipper 3, 

het tekort aan aardgas  bijpassen door gebruik te maken van de line-pack van de vTn-

leiding. De vervoersonderneming zal daartoe in Berneau 350.000 + 50.000 m³(n)/h 

overhevelen naar de Segeo-leiding. 
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Fase 2 (cursief) 

Van zodra de shipper hernomineert zal hij verplicht zijn het veroorzaakte tekort terug te 

compenseren. Veronderstel dat het 4 uur geduurd heeft voor hij zijn hernominatie rond heeft 

dan heeft hij een tekort van 4 x 50.000 m³(n)/h veroorzaakt. Hij zal dit tekort herstellen door 

gedurende bvb 4 uur 50.000 m³(n)/h meer te nomineren dan de hoeveelheid afgenomen 

door zijn klant. Van zodra deze hernominatie aanvangt zal de vervoersonderneming de  

line-pack op de vTn-leiding herstellen door te Berneau 300.000 m³(n)/h over te hevelen in 

plaats van 350.000 m³(n)/h. Er wordt nu tijdelijk meer aardgas in de vTn-leiding geïnjecteerd  

door shipper 1 en 2 dan dat er afgenomen wordt in Raeren en Berneau. Op deze wijze wordt 

de line-pack in de vTn-leiding terug opgebouwd. Het surplus geïnjecteerd door shipper 3 

wordt aangewend door shipper 2.  

Fase 3 

Het evenwicht is hersteld. Shipper 3 zal zijn nominaties terug brengen naar het niveau van 

afname van zijn klant. 
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