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De CREG verzoekt Fluxys LNG om haar een nieuw voorstel van 
indicatief vervoersprogramma ter goedkeuring voor te leggen en zal de 
markt over het nieuwe voorstel raadplegen 
 
 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft Fluxys LNG gevraagd haar 
voorstel van indicatief vervoersprogramma te herformuleren. De beslissing werd gepubliceerd op haar 
website www.creg.be.  

Het indicatief vervoersprogramma vormt in feite een catalogus van de door de gasvervoersonderneming 
aangeboden producten en diensten. Het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode 
inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (hierna : de gedragscode) bepaalt dat de 
vervoersonderneming uiterlijk twee maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor de 
toegang tot haar net een dergelijk document ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG was 
van oordeel dat het op 30 augustus 2004 door Fluxys LNG ingediende voorstel sommige bepalingen van de 
gedragscode overtrad en dat het niet verenigbaar was met de belangrijkste voorwaarden voor de toegang 
die op 17 juni 2004 werden goedgekeurd. 

Eén van de hoofdpunten van het indicatief vervoersprogramma is de berekening van het aantal slots dat op 
de terminal wordt aangeboden. Een ‘slot’ omvat een toegangsvenster voor het lossen van het schip, het 
opslaan en het hervergassen van de LNG. Volgens sommige hypotheses zou een nauwkeuriger berekening 
van de capaciteit van de terminal mogelijk toelaten om heel wat slots vrij te maken. Deze bijkomende slots 
en het ter beschikking stellen van belangrijke capaciteiten op korte termijn door toepassing van het principe 
use-it-or-lose-it zouden de ontvangst van tientallen « spot »-ladingen LNG in de terminal van Zeebrugge 
mogelijk maken. 

De CREG heeft Fluxys LNG verzocht haar een nieuw voorstel van indicatief vervoersprogramma ter 
goedkeuring voor te leggen tegen 14 februari 2005. Dit nieuwe voorstel zal het onderwerp vormen van een 
marktraadpleging door middel van een Shippers’ day, ter gelegenheid waarvan de CREG de marktspelers 
zal ontmoeten en kennis zal nemen van hun aanmerkingen in verband met het document. Deze 
informatiedag zal plaats hebben in de loop van de maand maart 2005. Een gelijkaardig initiatief werd al 
genomen op 30 maart 2004 tijdens het goedkeuringsproces van de belangrijkste voorwaarden voor de 
toegang tot de LNG-terminal van Zeebrugge.  
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