
 

 

       Brussel, 02/02/2006 

Persbericht 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) had de 
NV FLUXYS in juli 2005 verzocht haar regels voor de toewijzing van opslagcapaciteit te wijzigen om 
die opslag toegankelijker te maken voor alle leveranciers (zie in dat verband het persbericht van 15 
juli 2005). Een wijziging van de gaswet bevestigt echter dat de bestaande opslagcapaciteiten bij 
voorrang moeten toegewezen worden ten voordele van de distributieklanten. 

De verschillende wijzigingen van de gaswet die werden ingevoerd door de wet van 1 juni 2005 met het oog 
op de omzetting van de tweede « gasrichtlijn » 2003/55/EG hadden onder andere tot gevolg dat de regel 
voor de toewijzing van opslagcapaciteit die werd vastgelegd in de belangrijkste voorwaarden voor de opslag, 
opgesteld door de NV FLUXYS en goedgekeurd door de CREG, niet meer toereikend was. Daarop had de 
CREG in het kader van haar bevoegdheden de NV FLUXYS opgedragen haar een voorstel te bezorgen ter 
herziening van de artikelen 36 tot 38 van haar belangrijkste voorwaarden voor opslag, die de desbetreffende 
toewijzingsregels bevatten. 

De wetgever wenste daarin echter tussen te komen en heeft het volgende bepaald1 : 

« De beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas wijst de capaciteiten van de bestaande 
opslaginstallaties bij voorrang toe aan de houders van een leveringsvergunning die de gasdistributie-
installaties bevoorraden. 

De Koning kan, na advies van de Commissie en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het 
prioritaire allocatierecht beperken tot een deel van de bestaande opslagcapaciteiten in het geval dat nieuwe 
opslagcapaciteiten worden ontwikkeld en op voorwaarde dat de opslagcapaciteiten die bij voorrang worden 
toegekend aan de houders van een leveringsvergunning die de gasdistributie-installaties bevoorraden 
minstens gelijk blijven aan de opslagcapaciteiten die aan hen worden toegewezen overeenkomstig huidige 
paragraaf voor de ontwikkeling van de nieuwe opslagcapaciteiten. » 

Met dit persbericht laat de CREG weten dat de inwerkingtreding van dit wetsartikel een einde maakt aan de 
procedure die ze in juli 20052 had ingeleid. 

Voor alle nadere inlichtingen: 
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1 Artikel 43 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 30/12/2005), tot wijziging van 

artikel 15/11, §2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen (gaswet). 

2 http://www.creg.be/pdf/Presse/2005/compress15072005fr.pdf  
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