
 
 
 
 
 
 

Brussel, 23/12/2005 
 

Persmededeling 
 
De CREG keurt de diensten goed die de N.V. FLUXYS voor het jaar 2006 aanbiedt 

met betrekking tot vervoer en opslag 
 

 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) heeft op 22 
december 2005 de diensten van de N.V. FLUXYS goedgekeurd voor haar gereguleerde activiteiten 
met betrekking tot (binnenlands) vervoer en opslag van aardgas.  
 
De Creg heeft voor de eerste keer het « indicatief vervoersprogramma » (IVP) van de N.V. FLUXYS 
goedgekeurd na de twee vorige voorstellen te hebben verworpen. Het indicatief vervoersprogramma is de 
officiële dienstencatalogus van de N.V. FLUXYS met betrekking tot binnenlands vervoer en opslag. Het 
beschrijft in detail de inhoud van de door de vervoersonderneming aangeboden diensten. Het bevat 
bovendien de volgende diensten: de flexibiliteitsdiensten die de bevrachters toelaten hun onevenwichten 
te beheren, de verschillende types vervoerscontracten, de wijze waarop de diensten aan de 
netgebruikers worden toegekend en de diensten die in aanmerking komen voor uitwisseling op de 
secundaire markt.  
 
Het IVP dat aan de CREG werd voorgelegd slaat op de periode 2006-2007.  Het document dient ieder 
jaar geactualiseerd te worden. Omdat voor 2007 talrijke wijzigingen verwacht worden heeft de CREG het 
voorstel goedgekeurd voor 2006 en vraagt zij aan de N.V. FLUXYS tegen einde maart 2006 haar voorstel 
voor IVP voor de periode 2007-2008 in te dienen.  
 
Het indicatief vervoersprogramma dient rekening te houden met de behoeften van de markt. Daarom 
heeft de CREG in het voorjaar van 2005 de markt geraadpleegd, enerzijds door het eerste voorstel van 
de N.V. FLUXYS voor te leggen en anderzijds onder de vorm van een enquête met betrekking tot de 
gewenste ontwikkeling van de binnenlandse vervoersdiensten. De resultaten van deze raadpleging die 
beschikbaar zijn op de website van de CREG (rubriek « Opinies »), werden aan de N.V. FLUXYS 
meegedeeld en hebben tot een aanzienlijke verbetering van het derde door de CREG goedgekeurde 
voorstel geleid.  
 
In vergelijking met de vorige jaren heeft de N.V. FLUXYS in haar dienstenaanbod voor 2006 enkele 
nieuwigheden geïntroduceerd, in het bijzonder: 

• De « capacity matching » regel die een contractuele verplichting oplegt tussen de ingangs- en de 
uitgangscapaciteit werd lichtjes versoepeld. 

• De hub van Zeebrugge wordt vanaf 1 juni 2006 opgenomen in de lijst van de uitgangspunten van 
het vervoersnet. 

• Er wordt een nieuwe dienst voorwaardelijke capaciteit aangeboden. 
• De eindklanten die zowel op het H-gas als op het L-gas netwerk aangesloten zijn kunnen 

voortaan overschakelen van het ene net op het andere via de capaciteitsdienst « switch H/L ». 
• De eindklanten met een zeer vlak afnameprofiel dat nagenoeg samenvalt met de gemiddelde 

onderschreven capaciteit genieten van een voordeeltarief « MBT »  
• De bevrachters die onderbreekbare ingangscapaciteit onderschreven hebben kunnen voortaan 

van ingangspunt wisselen gedurende de looptijd van hun contract. 
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• De ingangs- en uitzendcapaciteit die door de N.V. FLUXYS gereserveerd werd op de 
opslaginstallaties van Loenhout en Dudzele wordt voortaan aan de markt aangeboden als 
onderbreekbare capaciteit. 

• Op de opslaginstallaties wordt een dienst gasoverdracht aangeboden. 
• De secundaire markt voor capaciteit en flexibiliteit begint vaste vorm te krijgen : er zal duidelijk 

worden aangegeven welke diensten ter beschikking staan en de N.V. FLUXYS zal een « bulletin 
board » ter beschikking stellen waarop de bevrachters hun bod kunnen bekendmaken. 

 
In haar beslissing tot goedkeuring van het IVP wijst de CREG erop dat vanaf 2007 belangrijke 
verbeteringen in het dienstenaanbod nodig zullen zijn, namelijk:  

• Een veel ingrijpendere afzwakking van de « capacity matching » regel 
• Het aanbieden op de markt van de niet genomineerde en niet onderschreven capaciteit voor de 

volgende dag (« day ahead ») 
• De ontwikkeling van een geprofileerde SLP capaciteitsdienst 
• De mogelijkheid voor de bevrachters om capaciteit over te dragen zonder bevrijding 

 
Tevens herinnert de CREG er in haar beslissing die begin januari 2006 zal gepubliceerd worden aan, dat 
het vervoersmodel van de N.V. Fluxys op middellange termijn moet evolueren naar een zuiver ‘entry-exit’ 
systeem en dat de drie balanceringszones voor het H-gas net moeten samensmelten tot één zone. 
 
 
Contactpunt voor de pers: 
 
CREG 
Nijverheidsstraat, 26-38 
B-1040 Brussel 
Dhr B. Gouverneur 
Tel : +32.2.289.76.76 
Fax : +32.2.289.76.69 
bgo@creg.be
www.creg.be
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