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Brussel – De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) 
beschouwt de bekendmaking van beschikbare capaciteiten aan de ingangspunten door 
Fluxys als een stap die blijk geeft van een streven naar transparantie voor alle 
netgebruikers. De bekendmaking komt gedeeltelijk tegemoet aan de informatievereisten 
die vervat zijn in de Gedragscode en die later dit jaar van toepassing worden. De 
publicatie sluit tevens aan op de Europese oproep van het Madrid Forum om 
beschikbare capaciteiten bekend te maken tegen 1 januari 2003. Dit in overeenstemming 
met de aanbevelingen voor “good practice” inzake de toegang van derden tot het 
vervoersnet. Eén van de belangrijkste reguleringstaken is momenteel de opstelling van 
praktisch toepasbare procedures in de netwerkcode die vrije toegang tot de Belgische 
vervoersinstallaties voor binnenlands vervoer, opslag als voor doorvoeractiviteiten 
dienen toe te laten. Deze voortgang zal een verdere verfijning en verruiming vereisen 
van de beschikbare gegevens inzake vervoerscapaciteiten. 

De CREG is van mening dat een vrije toegang tot de markt enkel mogelijk is indien 
beschikbare capaciteiten worden becijferd en tijdig worden bekend gemaakt te samen met de 
niet-discriminerende toegangsregels. Dit betekent dat ten behoeve van een vrije toegang, 
gegevens over gecontracteerde capaciteiten die traditioneel als vertrouwelijk werden aanzien, 
openbaar worden. Uiteraard met dien verstande dat klantgebonden gegevens hun 
vertrouwelijk commercieel karakter behouden. De recente bekendmaking op de website van 
Fluxys, te samen met de goedgekeurde tarieven, van de berekende ingangscapaciteiten die 
aangeboden worden op de primaire markt, is zonder twijfel een belangrijke doorbraak. 

Het indicatieve karakter van de informatie die momenteel aangeboden wordt, zal aan 
doelmatigheid en transparantie winnen zodra de onderliggende berekeningswijze wordt 
goedgekeurd. Er wordt tevens op gewezen dat slechts een beperkt volume van de 
grensoverschrijdende capaciteit als beschikbaar wordt aangeduid. Een groot deel van de 
bruikbare capaciteit is namelijk overgedragen naar de secundaire markt op basis van “first 
committed, first served” principe waar de capaciteit wordt verhandeld door hoofdzakelijk 
Distrigas & Co voor doorvoerdoeleinden. Bijgevolg is er vrije onderhandeling op de markt 
voor vervoerscapaciteit van grens-tot-grens, hetgeen minder transparant is voor nieuwkomers 
op die markt. Daarom zal een volledige en accurate databank slechts beschikbaar zijn zodra 
de secundaire markt eveneens goed georganiseerd is. De CREG werkt momenteel enkele 
aanpassingen uit voor het bestaande voorstel van de Gedragscode met oog op de toepassing 
ervan op de doorvoeractiviteiten en om een vlotte openstelling te verzekeren. De CREG stelt 
dat er fundamenteel geen rechtvaardiging bestaat voor een onderscheid tussen binnenlands 
vervoer en grens-tot-grens vervoer aangaande de toepassing transparante toegangsregels en de 
informatieplichten.  



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 distributieondernemingen. 

De indicatieve capaciteiten die beschikbaar zijn aan de ingangspunten van Fluxys’ 
vervoersnet kunnen on-line worden geraadpleegd op www.fluxys.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 
dir.GT@creg.be 
http : www.creg.be 
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