
 
 
 

 
       Brussel, 24/12/2004 

 
 

PUBLICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG 

Persbericht 
 

 
 

TOT HET VERVOERSNET EN DE OPSLAGINSTALLATIES VAN DE N.V. FLUXYS 
 

. De CREG heeft de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersn
FLUXYS (‘de belangrijkste voorwaarden’) integraal goedgekeurd, na twee voorgaan
te hebben verworpen. De publicatie van deze belangrijkste voorwaarden, die op d
de CREG (www.creg.be) staan, is het formele startschot voor de liberalisering op
De belangrijkste voorwaarden vormen de reglementaire basis voor de algemene vo
de vervoers- en opslagcontracten van de N.V. FLUXYS. Ze bieden een kader vo
van de contractuele aspecten van de toegang van derden tot het vervoe
opslaginstallaties. Ze worden tevens opgenomen in alle bestaande contra
overeenstemming met de van kracht zijnde belangrijkste voorwaarden zullen geb
Elke aanpassing van die belangrijkste voorwaarden zal onderworpen worden aan d
van de CREG. De goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden zal g
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- De basisregels die de toegang tot het vervoersnet en de opslaginstallaties van de N.V. FLUXYS 

regelen zijn reeds conform met de tweede « gasrichtlijn » (richtlijn 2003/55/EC), die in Belgisch 
recht nog moet worden omgezet, en met het voorstel van de Europese commissie voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot gastransmissienetten. 

- De belangrijkste voorwaarden die vandaag gepubliceerd worden vormen de bevestiging van de 
geleidelijke invoering van een Entry-Exit-systeem, voorgesteld door de CREG en verdedigd door 
de Europese regulatoren sinds 2002, dat vanaf 1 april 2004 in werking getreden is op het 
vervoersnet van de N.V. FLUXYS. Dit systeem laat een grotere soepelheid toe bij de reservatie en 

op de goedkeuring van de nieuwe regels en deze beslissing in een 
verbeteringsproces past. Ze betekent echter een grote stap vooruit, omdat de
voorwaarden de grondslagen verstevigen die nieuwkomers zullen toelaten op
aardgasmarkt door te dringen in een standvastig, duidelijk en evenwichtig juridis

. In de mate dat deze beslissing kadert in een aanhoudend en geleidelij
inwerkingtreding van de regels voor de toegang van derden tot het net (TP
access), zullen de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot he
basis dienen voor het opstellen van verscheidene andere cruciale documenten me
openstelling van de markt (zie verder). Dankzij deze vooruitgang en onder impuls
behoort België, op het terrein, tot de voorhoede van de Lidstaten van de Europes
reeds in juli van dit jaar werd vastgesteld in het compliance report opgesteld door h
Madrid, dat samengesteld is uit de Europese Commissie, lidstaten, re
vertegenwoordigers van de aardgasindustrie en -verbruikers op Europee

 

de belangrijkste voorwaarden de consumenten toelaten hun aardgasleverancier t
het scheppen van een transparant kader voor het aardgasvervoer, waarin
marktspelers onder niet-discriminerende voorwaarden kunnen evolueren, dragen d
voorwaarden eveneens bij tot de versterking van de bevoorradingszekerheid
(vermindering van de contractuele risico’s en toename van de liquiditeit van de mark
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Persbericht - CREG  24-12-2004 1/3 
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- De geografische opdeling van het vervoersnet voor aardgas in vier balanceringszones (drie 

lorisch L-gas) ; 

volging van de 

uitwerken voor 
126.817 van 5 

e C.V.A. DISTRIGAS & Co tegen de Belgische 
te trof deze beslissing op grond van een procedurefout, zonder zich over de 

grond van de zaak uit te spreken). Bijgevolg zijn er nog geen goedgekeurde transparante en niet-
tans evident is, 
paciteit op de 

Het publicatieproces van de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van de 
betreffende de 
op voorstel van 

 « Guidelines 
an Madrid. 

Conform de gedragscode legde de N.V. FLUXYS op 11 juli 2003 een eerste synthetisch ontwerp van 
eerste voorstel 
. Na bijkomend 

overleg tussen de CREG en de N.V. FLUXYS, werd een derde voorstel ingediend op 14 december 
publiceerd. Die 

b  transparante, 
evenwichtige en niet-discriminerende manier toegang te krijgen tot het door de N.V. FLUXYS 
geëxploiteerde vervoersnet, op basis van een officiële code. 
 
Deze belangrijkste voorwaarden dienen als vertrekpunt voor andere documenten die in de komende 
maanden ter goedkeuring aan de CREG zullen voorgelegd worden en die de details van het aanbod 
van vervoersdiensten zullen bevatten : 
 
- Het indicatief vervoersprogramma is bedoeld om een catalogus van het dienstenaanbod van de 

N.V. FLUXYS te worden. Dit indicatief vervoersprogramma moet elk jaar gepubliceerd worden 

vervoerscapaciteit. 
 De belangrijkste voorwaarden bevatten eveneens de grondslagen van d

capaciteitsmarkt : de nodige bepalingen om de overdracht van gereserveerde cap
zonder vrijmaking van de overdrager, mogelijk te maken tussen verschillende netge

 De dialoog tussen de CREG en de N.V. 
betrokken netgebruikers, heeft tot een evenwichtig aansprakelijkheidsstelsel gele
mogelijk de belangen van alle partijen te beschermen. 

 Op verzoek van de CREG, neemt de N.V. FLUXYS ten vo
geïntegreerde ver

 
Volgende ontwikkelin

e CREG heeft in haar beslissing onder meer de volgende punten aangestipt, die o
oeten worden onderzocht: 

balanceringszones voor hoogcalorisch H-gas en één balanceringszone voor laagca
- De toename van het flexibiliteitsaanbod ; 
- De toegankelijkheid van de hub van Zeebrugge. 
 
De CREG zal die punten in samenwerking met de N.V. Fluxys onderzoeken, in na
publicatie van haar Indicatief Plan voor de Bevoorrading in Aardgas 2004-2014. 
 
De CREG betreurt dat de N.V. FLUXYS geen belangrijkste voorwaarden heeft kunnen 
haar doorvoeractiviteit, als gevolg van het door de Raad van State gevelde arrest Nr. 
januari 2004 in de zaak van de N.V. DISTRIGAS en d
Staat (de Raad van Sta

discriminerende toegangsregels voor de doorvoer via België, waarvan het belang noch
aangezien de geboekte doorvoercapaciteit twee derden van de totale bruikbare ca
ingangspunten van het Belgische vervoersnet vertegenwoordigt. 
 
Enkele herkenningspunten 
 

N.V. FLUXYS begon met de publicatie, op 2 mei 2003, van het koninklijk besluit 
gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (‘de gedragscode’), 
de CREG. 
 
De Belgische gedragscode was een van de inspiratiebronnen voor het opstellen van de
of Good Practice » waarover een consensus bereikt werd in de schoot van het Forum v
 

belangrijkste voorwaarden aan de CREG voor. Op 8 januari 2004 besliste de CREG dit 
af te wijzen, waarop de N.V. FLUXYS op 26 maart 2004 een tweede voorstel indiende

2004. Dat laatste voorstel werd door de CREG goedgekeurd en wordt vandaag ge
elangrijkste voorwaarden zullen alle betrokken leveranciers in staat stellen op
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voor de twee volgende jaren. Het zal uitgewerkt worden in overeenstemming met het tariefvoorstel 
dat de N.V. FLUXYS jaarlijks moet voorleggen aan de CREG.  

- erband met de 
toegang tot het vervoersnet en het gebruik ervan, die een automatisering van de behandeling van 

 
-  N.V. FLUXYS 

ge wijze een groot aantal gegevens te publiceren met betrekking tot de 
ngspunten, de 

t, enz. 
 
De teksten van de beslissingen van de CREG van 3 juni 2004 en 20 december 2004 zullen binnenkort 
op haar website gepubliceerd worden. 

 

 
 De netwerkcode is een gestandaardiseerd geheel van voorschriften en regels in v

de aanvragen mogelijk maakt. 

 De gedragscode en de vandaag verschenen belangrijkste voorwaarden zullen de
ertoe brengen op regelmati
operationele en beschikbare capaciteit, de stromen aan de voornaamste inga
beschikbaarheid van het ne

 

 
Persinformatie: 

38 

De Heer Tom Vanden Borre 
Tel. 0032 2 289 76 80 

 
CREG 
Nijverheidsstraat 26-

sel B-1040 Brus

Fax. 0032 289 76 89 
Gsm. 0032 497 52 77 62 
press@creg.be 
 
 
De CREG is het federale organisme voor de regulering van de gas- en elektriciteitsmarkt in België, 
opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten. 
De CREG heeft twee essentiële taken : een taak van advies aan de overheid, enerzijds, een taak van 
toezicht en controle op de toepassing van wetten en reglementen, anderzijds. 
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