
 
 
 
 
 
 

 
De CREG en de CRE stellen vast dat Fluxys en GRTgaz vooruitgang 

boeken op het grenspunt Blaregnies / Taisnières en zetten hun 
inspanningen verder om de liquiditeit van de markt te verbeteren  
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De werkgroep waarin de aardgasvervoerders Fluxys en GRTgaz samen zitten met de Belgische 
(CREG) en de Franse (CRE) energieregulator met tot doel de toegang via België naar Frankrijk te 
verbeteren, heeft zes maanden na haar oprichting zichtbare vorderingen geboekt. 
 
 
De regulatoren konden de bemoedigende resultaten vaststellen van de eerste fase van de gecoördineerde 
marktbevragingen (open seasons) die GRTgaz en Fluxys organiseerden om de aardgasvervoerscapaciteit 
via België naar Frankrijk te vergroten. 39 bevrachters in België en 37 bevrachters in Frankrijk hebben hun 
belangstelling in deze operatie bevestigd. De regulatoren stellen een goede samenwerking vast tussen de 
vervoerders onderling en zullen het verloop van de twee marktbevragingen blijven opvolgen. 
 
 
Verder noteren de regulatoren de verbeteringen die Fluxys voorgesteld heeft om het gebruik van het netwerk 
te stimuleren. De vervoersdienst “voorwaardelijke transitcapaciteit” van Fluxys wordt op 1 januari 2008 
aangevuld met een vervoersdienst “onderbreekbare transitcapaciteit”. Op 1 december 2007 hebben 12 
bevrachters toegangscapaciteit onderschreven in Taisnières, terwijl er dat op 1 december 2006 slechts zes 
waren. 
 
 
Tegelijk zal de groep Fluxys nieuwe diensten lanceren om de ontwikkeling van de secundaire markt te 
vergemakkelijken. De bedoeling is de liquiditeit op de markt voor transitcapaciteit te bevorderen om het 
gebruik van deze capaciteit te optimaliseren. 
 
 
Verder publiceert Fluxys, voor de primaire markt, de verhandelbare capaciteit en de capaciteit 
onderschreven aan de uitgangspunten van haar netwerk naar Frankrijk. 
 
 
 
Noot voor journalisten in België: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Tom Vanden Borre (Hoofdadviseur) 
Tel: + 32 (0)2 289 76 80, direct e-mail adres: tom.vandenborre@creg.be. 
 
Noot voor journalisten in Frankrijk: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Christophe Feuillet (Directeur Communicatie) Tel : 
+33 (1) 44504177 - Fax : +33 (1) 44504111, e-mail: christophe.feuillet@cre.fr. 


