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       Brussel 04 september 2006 

 
Persbericht 

 
 

Raadpleging over de oriëntatienota van de CREG betreffende het 
voorstel van nieuwe gedragscode en over het voorstel van de N.V. 

FLUXYS van gereguleerd kader voor doorvoer. 
 
 
 
De CREG heeft ter voorbereiding van haar voorstel van nieuwe gedragscode een 
oriëntatienota opgesteld. Tevens heeft de CREG de N.V. FLUXYS verzocht een voorstel van 
gereguleerd kader voor doorvoer op te stellen. Beide documenten worden door de CREG 
ter consultatie voorgelegd aan de netgebruikers. Daartoe organiseert de CREG een 
openbare raadpleging en een netgebruikersdag met als doel de betrokken partijen de 
mogelijkheid te bieden hun standpunt over deze documenten kenbaar te maken. 

 
Oriëntatienota betreffende het voorstel van nieuwe gedragscode van de CREG 
 
Conform de gaswet stelt de Koning op voorstel van de CREG een gedragscode vast. De CREG 
werkt momenteel aan een voorstel van nieuwe gedragscode. In een oriëntatienota introduceert de 
CREG een aantal concepten die ze wenst op te nemen in haar voorstel van nieuwe gedragscode: 
het entry/exit vervoersmodel met regulering van de doorvoermarkt, de ontwikkeling van de 
operationele opties om de voorspelbaarheid van de gasstromen op het vervoersnet te bevorderen, 
een gescheiden vervoerssysteem voor de Zeebrugge-Hub en en een gereguleerd kader voor de 
aardgasbeurs. De CREG geeft tevens haar visie op een aantal zaken die ze wenst bij te sturen 
met betrekking tot de opslag van aardgas en de toegang tot de LNG-terminal.   
 
 
Voorstel van gereguleerd kader van de N.V. FLUXYS 
 
Op 20 april 2006 publiceerde de CREG een persbericht op haar website waarbij de CREG de N.V. 
FLUXYS verzocht de regels voor de toegang van derden tot het net te vervolledigen, conform de 
Europese gasverordering 1775/2005. 
http://www.creg.be/pdf/Presse/2006/compress21042006nl.pdf
 
De gasverordening heeft tot doel niet-discriminerende regels vast te stellen betreffende 
toegangsvoorwaarden voor aardgastransmissiesystemen en omvat onder meer de invoering van 
derdetoegangsdiensten, de vaststelling van geharmoniseerde beginselen voor capaciteitsallocatie 
en congestiebeheer, de bepaling van transparantie-eisen, balanceringsregels en de bevordering 
van capaciteitsverhandeling. De bepalingen voorzien in de gasverordening zijn van toepassing 
zowel op binnenlands vervoer als op doorvoer. 
  
Sinds de inwerktreding van de gasverordening, op 1 juli 2006, heeft N.V. FLUXYS de verplichting 
de netgebruikers uitgebreid te informeren en dient zij deze informatie -met inbegrip van de 
hierboven aangehaalde regels- te publiceren. De CREG, die bevoegd is om de toepassing van de 
gasverordening te controleren, heeft van de N.V.  FLUXYS een ontwerp van regelgevend kader 
inzake doorvoer gekregen.  
 
 

http://www.creg.be/pdf/Presse/2006/compress21042006nl.pdf


 
 
 
Openbare raadpleging en netgebruikersdag 
 
Zowel de oriëntatienota van de CREG, als het bovenvermeld voorstel van FLUXYS worden ter 
consultatie voorgelegd aan de netgebruikers. De raadpleging start op 4 september 2006 en wordt 
afgesloten op 2 november 2006. De netgebruikers worden uitgenodigd hun bedenkingen, 
opmerkingen en commentaar schriftelijk over te maken aan de CREG. De CREG garandeert de 
vertrouwelijke behandeling van de ontvangen reacties indien de indieners dit vragen.  
 
In het kader van deze raadpleging organiseert de CREG op 29 september 2006 een 
netgebruikersdag. Het voorlopige programma van deze dag volgt hierna in detail.  
 
De deelnemers zullen de kans krijgen om vragen te stellen en kunnen reageren in het Nederlands, 
het Frans en/of in het Engels gedurende het debat. Er is geen vertaaldienst voorzien. Zij die 
wensen een presentatie te geven worden verzocht contact op te nemen met de CREG.  
 
Gezien de hoogdringendheid heeft de CREG aanvaard om de consultatie met betrekking tot het 
gereguleerd kader voor doorvoer aan te vangen op basis van een Nederlandstalige versie van het 
voorstel van gereguleerd kader, de enige versie die van de N.V. FLUXYS tot op heden verkregen 
werd. Een Franstalige versie van het voorstel van gereguleerd kader werd opgevraagd en zal zo 
spoedig mogelijk worden toegevoegd aan de lijst van de gepubliceerde documenten.  
  
De belangstellenden worden verzocht hun aanwezigheid te bevestigen vóór 11 september 2006 bij 
mevrouw Herrezeel op het telefoonnummer +32 2 289 76 70 of per e-mail via dir.GT@creg.be met 
vermelding van naam, functie, naam van de onderneming, adres, telefoonnummer en mailadres. 
De CREG behoudt zich het recht voor elke na deze datum opgestuurde inschrijving te weigeren.  
 
Zonder tegenbericht gaat de netgebruikersdag door in de kantoren van de CREG, 
Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel. Een plattegrond is beschikbaar op de website van de 
CREG: http://www.creg.be/pdf/Road/creg_route.pdf. In geval de netgebruikersdag op een andere 
locatie moet doorgaan, behoudt de CREG zich het recht voor om de deelnemers een tussenkomst 
in de kosten te vragen van 90 Euro.  
 
 
Voorlopig Programma: 
 

 
09h00 Onthaal.  
09h30  Inleiding door de heer Jean-Paul Pinon, Directeur voor de technische werking van de 

gasmarkt CREG 
09h40 Voorstelling van de oriëntatienota door de CREG 
10h00          Debat 
12h30 Lunch 
13h45      Voorstelling van het voorstel van gereguleerd kader voor doorvoer door de N.V. 

FLUXYS 
14h05 Debat 
15h45 Pauze 
16h00 Debat 
17h30 Einde  
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Bijlage : Beschikbare documenten 
 
Volgende documenten zijn beschikbaar in de taal waarin ze ingediend werden. 

- Oriëntatienota 

- Bijlagen bij de oriëntatienota 

- Voorstel gereguleerd kader voor doorvoer van de N.V. FLUXYS  

 
 
Voor informatie en verdere vragen: 
 
CREG 
Nijverheidsstraat 26-38 
B-1040 Brussel 
Ivo Van Isterdael 
Tél. +32 2 289 76 67 
Fax. +32 2 289 76 69 
ivi@creg.be
www.creg.be
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http://www.creg.be/pdf/Opinions/2006/GT092006/KCV-060904-orientatienotagdc.pdf
http://www.creg.be/pdf/Opinions/2006/GT092006/KCV-060904-orientatienotagdc-bijlage.pdf
http://www.creg.be/pdf/Opinions/2006/GT092006/KCF-060630-voorstel-FLX.pdf
mailto:ivi@creg.be
http://www.creg.be/
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