
 

       Brussel, 14 september 2006 

Persbericht 

De CREG maant de NV FLUXYS aan om toegangsdiensten tot de hub 
van Zeebrugge aan te bieden 

 
 
De studie van de CREG van 19 juli 2006 over de noodzakelijke maatregelen om de werking en de 
liquiditeit van de hub van Zeebrugge te verbeteren, kwam tot het besluit dat de toegang tot de hub, 
die op dit ogenblik wordt gecommercialiseerd door de CVA DISTRIGAS&C°, door de marktspelers als 
een ernstig probleem wordt beschouwd. De toekomstige ontwikkeling van de hub van Zeebrugge 
vereist dus een grondige herziening van de voorwaarden voor het vervoer van aardgas van en naar 
de hub. 

Ten gevolge van deze studie en haar analyse van de contracten die gesloten werden tussen de NV 
FLUXYS en de CVA DISTRIGAS&C, maant de CREG de NV FLUXYS aan om vanaf 1 januari 2007 zelf 
diensten voor gasvervoer tussen de hub van Zeebrugge en de naburige terminals (meer bepaald IZT 
en ZPT) aan te bieden. 

Volgens de geldende wetgeving behoren deze toegangsdiensten tot de hub van Zeebrugge tot het 
binnenlands vervoer. De gedragscode en het koninklijk besluit inzake tarieven van 15 april 2002 zijn 
bijgevolg van toepassing op deze activiteit. 

Bijgevolg heeft de CREG de NV Fluxys verzocht om in haar tariefvoorstel voor 2007 en haar voorstel van 
aangepaste belangrijkste voorwaarden voor haar overbrengingsactiviteit, de vervoersdiensten van en naar 
de hub vanuit de terminals IZT en ZPT toe te voegen. Deze diensten moeten in werking treden vanaf 1 
januari 2007. 

Vanaf die datum zullen alle vervoerscontracten (met inbegrip van de doorvoercontracten) die toegang tot de 
hub van Zeebrugge verlenen in overeenstemming moeten zijn met de door de CREG goedgekeurde tarieven 
en belangrijkste voorwaarden. Verder zal vanaf dezelfde datum geen enkele shipper nog toegang tot de hub 
van Zeebrugge krijgen zonder over een in de vereiste vorm opgesteld vervoerscontract van of naar de hub 
te beschikken. 

Zo wil de CREG vanaf 1 januari 2007 de toegang tot de hub voor alle netgebruikers mogelijk maken tegen 
transparante en niet discriminerende voorwaarden, wat de liquiditeit en de toekomstige ontwikkeling van de 
hub van Zeebrugge zal bevorderen. 

Voor verdere details verwijst de CREG naar haar beslissing, waarvan de belangrijkste elementen 
beschikbaar zijn op haar website: http://www.creg.be/pdf/Beslissingen/Bcdv06-223-224NL.pdf
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