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Persbericht 
 
 
 
 
 
Organisatie van een openbare raadpleging over het indicatief 
vervoersprogramma en de netwerkcode voor overbrenging en opslag 
van de NV Fluxys 
 
 
 

De CREG nodigt de marktspelers uit te reageren op de volgende documenten haar ter goedkeuring 
voorgelegd door de NV Fluxys: 

- Indicatief vervoersprogramma voor de overbrenging  

- Indicatief vervoersprogramma voor de ondergrondse opslag te Loenhout en voor de opslag 
van LNG te Dudzele 

- Netwerkcode voor de overbrenging 

- Netwerkcode voor de ondergrondse opslag te Loenhout en voor de opslag van LNG te 
Dudzele 

Met het oog daarop organiseert de CREG een openbare raadpleging en een shippers’ day met als 
doel de betrokken partijen de mogelijkheid te bieden hun standpunt over deze documenten weer te 
geven.  

Op 28 september 2004 verzocht de CREG de voornaamste spelers actief op de Europese gasmarkt deel te 
nemen aan een raadpleging en een shippers’ day in het kader van de haar ter goedkeuring voorgelegde 
belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en opslag van de NV Fluxys. Deze belangrijkste voorwaarden, 
die op 24 december 2004 werden goedgekeurd, leggen de basisregels voor de toegang tot het vervoersnet 
en de opslaginstallaties van de NV Fluxys vast.  

Na deze eerste belangrijke stap heeft de NV Fluxys, zoals opgelegd door het koninklijk besluit van 4 april 
2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (de gedragscode), 
haar indicatief vervoersprogramma voor overbrenging en opslag ter goedkeuring voorgelegd aan de CREG. 
Deze indicatieve vervoersprogramma’s zijn een soort catalogus van de door de NV Fluxys aangeboden 
producten en diensten. Aansluitend daarbij heeft de NV Fluxys eveneens de netwerkcode voor overbrenging 
en opslag, waarin onder andere alle toepasselijke operationele regels worden beschreven alsook de regels 
in verband met het automatisch reserveringssysteem, aan de CREG ter goedkeuring overgemaakt.  

Gesterkt door het succes van de vorige consultatie, neemt de CREG zich voor rond bovenvermelde 
documenten opnieuw een openbare raadpleging van de markt te organiseren. De CREG vraagt dan ook aan 
alle betrokkenen te willen reageren op de door de NV Fluxys voorgestelde documenten. 

De raadpleging duurt tot 15 juli 2005. De CREG garandeert de vertrouwelijke behandeling van de ontvangen 
reacties indien de indieners dit vragen. De CREG zal een verslag van de raadpleging maken en het in 
bijlage aan haar beslissingen toevoegen. 
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In het kader van deze raadpleging organiseert de CREG op woensdag 22 juni 2005 een shippers’ day die 
open staat voor alle belangstellenden. Het voorlopige programma van deze dag volgt hierna in detail. De 
werktaal is het Frans voor wat betreft overbrenging en Nederlands voor wat betreft opslag. De deelnemers 
zullen de kans krijgen om vragen te stellen en kunnen tijdens de discussies in de taal van hun keuze 
reageren. Zij die wensen een presentatie te geven nemen contact met de CREG. 

De belangstellenden worden verzocht hun aanwezigheid te bevestigen vóór 20 juni 2005 bij mevrouw 
Herrezeel op het telefoonnummer +32 2 289 76 70 of per e-mail via dir.GT@creg.be met vermelding van 
naam, functie, naam van de onderneming, adres, telefoonnummer en mailadres.  

De CREG behoudt zich het recht voor elke na deze datum opgestuurde inschrijving te weigeren. De 
shippers’ day gaat door in de kantoren van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel. Een 
plattegrond is beschikbaar op de website van de CREG: http://www.creg.be/pdf/Road/creg_route.pdf
 
 
  
Voorlopig Programma: 

 

 

 
13h00: Onthaal.  
 
13h15:  Inleiding door de heer Jean-Paul Pinon, Directeur voor de technische werking van de 

gasmarkt CREG 
 
13h30: Voorstelling van het indicatief vervoersprogramma voor overbrenging door de NV Fluxys 
 
13h45:  Korte commentaar CREG en debat 
 
14h30: Voorstelling van het indicatief vervoersprogramma voor opslag door de NV Fluxys 
 
14h45:   Korte commentaar CREG en debat 
 
15h30: Pauze 
 
16h00: Voorstelling van de netwerkcode voor overbrenging door de NV Fluxys 
 
16h15: Korte commentaar CREG en debat 
 
17h00 Voorstelling van de netwerkcode voor opslag door de NV Fluxys  
 
17h15: Korte commentaar CREG en debat 
 
18h00: Einde 
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Bijlage : Beschikbare documenten 

 

Volgende documenten zijn beschikbaar in de taal waarin ze ingediend werden.  

De NV Fluxys werkt momenteel aan versies van de netwerkcode in het Frans en/of het Nederlands. Van 
zodra deze documenten beschikbaar zijn worden ze toegevoegd aan onderstaande lijst en zijn ze 
raadpleegbaar via de website van de CREG.  

 

Indicatief vervoersprogramma voor: 

 overbrenging: FR  (Dit document bestaat enkel in het Frans) 
 opslag: FR  (Dit document bestaat enkel in het Frans) 
  

  

Netwerkcode voor: 

 overbrenging: UK (Dit document bestaat enkel in het Engels) 
 opslag: UK (Dit document bestaat enkel in het Engels) 
  

 

Ter informatie: 

 

Belangrijkste voorwaarden van de NV Fluxys voor: 

 overbrenging: NL
           FR
 
 
 opslag:  NL
               FR
    UK
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadere inlichtingen ter attentie van de pers: 
 
CREG 
Nijverheidsstraat 26-38 
B-1040 Brussel 
Dhr. T. Vanden Borre 
Tel. +32 2 289 76 80 
Fax. +32 2 289 76 89 
press@creg.be
www.creg.be  
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