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Brussel – De Belgische Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas (CREG) heeft haar gedragscode gepubliceerd inzake de toegang voor 
netgebruikers tot de Belgische vervoersnetten voor aardgas onder gelijke en niet-
discriminerende voorwaarden. Deze gedragscode bepaalt de regels die de 
vervoersondernemingen en de netgebruikers moeten naleven en heeft tot doel de 
toegang van derden tot het net volgens vrije-marktprincipes te waarborgen en de 
integriteit van het systeem te vrijwaren. De gedragscode moet borg staan voor de 
niet-discriminerende toewijzing van capaciteit in alle marktomstandigheden, ook 
wanneer er zich congestie voordoet in het net. De criteria en instrumenten die het 
systeem in evenwicht moeten houden, worden in de gedragscode vastgelegd. De 
balanceerperiode zal door de vervoersonderneming ter goedkeuring aan de CREG 
worden voorgesteld. De maximale liquiditeit van de capaciteitsmarkt zal worden 
bereikt door de oprichting van een ‘day-ahead’ markt en van secundaire markten 
met vrij onderhandelde prijzen. Er zal een automatisch elektronisch 
reserveringssysteem worden ontwikkeld, om niet alleen gemakkelijker informatie te 
kunnen verstrekken over beschikbare capaciteiten, maar ook om de reservering van 
capaciteit te vereenvoudigen. 
 
 
De gedragscode van de CREG wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
verplichtingen in de Belgische gaswet. De gedragscode moet derden toegang verlenen tot 
het Belgische net van hogedrukleidingen voor aardgas, tot de opslaginstallaties voor 
aardgas en tot de LNG-installaties in Zeebrugge. De gedragscode werd voorgelegd aan de 
Belgische Staatssecretaris voor Energie, de heer Olivier Deleuze, die het document moet 
goedkeuren. De gedragscode wordt van toepassing na publicatie als koninklijk besluit. 
Overeenkomstig de gaswet bestaat de gedragscode uit negen punten: (1) de procedure 
voor de aanvraag van toegang bij de vervoersonderneming, (2) de gegevens die de 
netgebruiker aan de vervoersonderneming moet verstrekken, (3) de 
voorzorgsmaatregelen die de vervoersonderneming moet treffen om de vertrouwelijkheid 
van de commerciële gegevens van netgebruikers te beschermen, (4) de termijnen 
waarbinnen de vervoersonderneming moet antwoorden op aanvragen van toegang, (5) 
maatregelen ter voorkoming van discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van 
netgebruikers, (6) minimumvereisten betreffende de administratieve en operationele 
scheiding tussen de functies van gasvervoer en de levering van gas binnen de 
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geïntegreerde vervoersonderneming, (7) de basisprincipes inzake de rechten en 
verplichtingen van vervoersondernemingen en netgebruikers voor toegang tot het net, (8) 
de basisprincipes inzake facturatie en (9) de basisprincipes inzake de rechten en 
verplichtingen betreffende het gebruik van het net.  
 
De CREG is het federale organisme voor de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt 
in België, opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De CREG heeft twee 
belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid en een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en 
reglementen. De CREG wordt bestuurd door een Directiecomité onder algemeen toezicht 
van een Algemene Raad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en 
gewestregeringen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, kleine en grote 
verbruikers, producenten, distributeurs en distributie-ondernemingen. 
 
De Belgische gedragscode en de toelichting ervan kunnen on line worden geraadpleegd in het 
Nederlands en het Frans: www.creg.be.  
 
Voor verdere persinformatie kunt u terecht bij:   
 
De heer Jean-Paul PINON, Directeur 
CREG-Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Directie voor de technische werking van de aardgasmarkt 
Nijverheidstraat 26-38      
1040 Brussel        
België 
T: +32 (0)2 289 76 70   
F: +32 (0)2 289 76 69            
marianne.herrezeel@creg.be  
http : www.creg.be  
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