
 

   

 
 
Perscommuniqué van 12/01/2002 
 
 
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bracht op 11 januari 
2002 haar eerste advies uit in verband met de toekenning van een vergunning voor de levering van 
aardgas in België. Het gaat om een nieuwe concrete stap in de vrijmaking van de gasmarkt. Het van 
kracht worden van de “gaswet” vereist verschillende uitvoeringsbesluiten vooraleer de vrijmaking 
van de gasmarkt echt voltooid zal zijn : gedragscode, tarieven, geschillenregeling, 
vervoervergunningen en nadere regels om tot in aanmerking komende afnemer verklaard te worden. 
De twee laatste KB’s zijn  al verschenen.  
 
Sinds november jongstleden hebben vier gasbedrijven een leveringsvergunning voor heel België 
aangevraagd. De CREG heeft haar eerste dossier terzake afgesloten. Staatssecretaris voor Energie 
Olivier Deleuze moet binnen de dertig werkdagen een beslissing nemen . Om de nieuwkomers op 
de Belgische markt te helpen heeft de CREG a op haar website (www.creg.be) een handleiding 
geplaatst om het dossier voor het aanvragen van een vergunning voor te bereiden. Het stelsel van 
leveringsvergunningen werd door de wetgever ingevoerd om de marktspelers te controleren, onder 
meer met het oog op de bevoorradingszekerheid. De levering van aardgas aan in aanmerking 
komende afnemers is een volkomen vrije markt, zonder gereguleerde prijzen. De CREG zal in 
hoofdzaak erop toezien dat de gasleveringsbedrijven de gedragscode naleven en, als de federale 
overheid er instelt, ook de openbare dienstverplichtingen in acht nemen. 
 
De federale overheid regelt de gasleveringen aan de grote afnemers, die meer dan een miljoen 
kubieke meter per jaar en per afnamepunt in België verbruiken. Voor het van kracht worden van het 
koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de gasleveringen waren reeds drie buitenlandse 
concurrenten van Distrigas op deze markt aanwezig, zonder de zowat 42 ondernemingen mee te 
rekenen die een plaats op de “hub” van Zeebrugge hebben. 
 
Tegelijk plaatste de CREG op haar website haar ontwerp van het «indicatief plan van de 
bevoorrading in aardgas », dat een analyse maakt van de behoeften en de bevoorrading van het land 
tijdens de volgende tien jaar. 
 
 

http://www.creg.be/

