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De CREG vraagt aan N.V. FLUXYS om nieuwe regels uit te werken voor 
de toewijzing van opslagcapaciteit van aardgas 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) heeft de 
N.V. FLUXYS de opdracht gegeven om haar regels voor de toewijzing van opslagcapaciteiten te 
wijzigen, zodat de opslag toegankelijker wordt voor alle leveranciers. Toegang tot de 
opslaginstallaties wordt doorgaans erkend als een essentiële voorwaarde voor daadwerkelijke 
concurrentie op de aardgasmarkt. Wat België betreft, is toegang tot de opslaginstallaties ook een van 
de sleutelvoorwaarden voor de uitbouw van de Hub van Zeebrugge. De CREG erkent het belang van 
de bestaande opslagsites om de bevoorrading van de distributienetten te waarborgen, maar wil dat 
de andere leveranciers die op het vervoersnet actief zijn, geen te zwaar nadeel ondervinden van de 
congestie van de opslag. 

De N.V. FLUXYS exploiteert de twee enige opslagsites van aardgas in België: de ondergrondse opslagsite 
van aardgas in Loenhout en de opslagsite van vloeibaar aardgas in Dudzele. Deze sites kunnen slechts 
gedeeltelijk voldoen aan de vraag naar opslag van aardgas in België. 

De gaswet, die voor de toewijzing van opslag voorrang verleent aan bepaalde netgebruikers, werd op 1 juni 
2005 gewijzigd. De categorieën van gebruikers die voorrang genieten bij de toewijzing van 
gasopslagcapaciteit werden aangepast. Het voorrangsrecht blijft enkel bestaan voor de beheerders van 
distributienetten en voor de niet in aanmerking komende klanten. De eerste groep verkoopt evenwel in 
principe geen gas en hoeft dus geen gas op te slaan. De tweede groep zal tegen 1 juli 2007 volledig uit het 
gaslandschap verdwenen zijn. 

Een van de gevolgen van deze wetswijziging is dat de regel voor toewijzing van opslagcapaciteiten die thans 
in de belangrijkste voorwaarden voor opslag is opgenomen, ongeschikt wordt. Zo moet de regel voor 
toewijzing van de beschikbare capaciteiten duidelijk de maximale capaciteit vastleggen die bij voorrang 
wordt toegewezen aan de nieuwe bij wet vastgestelde gebruikersgroepen. Bovendien moet worden 
opgemerkt dat de opslag van aardgas in België met permanente congestie kampt en dat vele marktspelers 
tijdens de door de CREG georganiseerde publieke raadplegingen al de wens hebben geuit om toegang te 
krijgen tot opslag. Voorts wordt algemeen erkend dat toegang tot opslag mee bepalend is voor het succes 
van een gashub. Het gebrek aan gasopslag belemmert momenteel de uitbouw van de hub van Zeebrugge. 

Bijgevolg heeft de CREG aan de N.V. FLUXYS gevraagd om haar een voorstel over te maken tot herziening 
van de artikelen 36 tot 38 van haar belangrijkste voorwaarden voor opslag, die de regels bevatten voor de 
toewijzing van de door de N.V. FLUXYS aangeboden opslagcapaciteit. 
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