
 

Persbericht Creg 19 januari 2006    1/1 

       Brussel 19 januari 2006 

Persbericht 

Toewijzing van aardgas aan de vervoersnetgebruikers op de 
geaggregeerde ontvangstations (GOS) 
 
 
De N.V. FLUXYS zal op vraag van de CREG vanaf 1 april 2006 de operationele allocatie van aardgas 
op de GOSsen voor wat betreft het netevenwicht (H+1) uitvoeren op basis van de infeedgegevens, 
het toegangsregister, de meetresultaten van de telegelezen eindafnemers en voor de niet-telegelezen 
eindafnemers, de verbruiksprofielen. 

Het GOS is de interconnectie tussen het vervoerssysteem van N.V. FLUXYS en het distributienetwerk voor 
aardgas. Met de liberalisering is er een nieuwe belangrijke taak toevertrouwd aan de netbeheerders: het 
toewijzen van het doorstromend aardgas aan de verschillende netgebruikers (gewoonlijk gasleveranciers) en 
het bepalen van ieders evenwichtssituatie. 

De N.V. FLUXYS voert momenteel de operationele allocatie van aardgas op de GOSsen voor wat betreft het 
netevenwicht uit op basis van de infeedgegevens (dit zijn de resultaten van de metingen van de 
hoeveelheden aardgas die door N.V. FLUXYS aan het GOS afgeleverd werden) en een aantal tijdelijke 
afspraken tussen de verschillende vervoersnetgebruikers. 

Voor elke GOS waar meerdere vervoersnetgebruikers actief zijn en waar er geen onderlinge afspraken 
tussen de verschillende vervoersnetgebruikers gemaakt werden, wijst de N.V. FLUXYS het aardgas toe 
gebruik makend van een allocatieregel pro-rata de gereserveerde vervoerscapaciteit. 

Het gebruik van tijdelijke operationele allocatieregels heeft negatieve effecten voor de betrokken 
vervoersnetgebruikers en leveranciers. Ze worden geconfronteerd met significante verschillen tussen 
operationele allocatie en maandelijkse allocatie en bijgevolg met significante maandelijkse afrekeningen. 
Bovendien is het een drempel voor nieuwkomers op de markt. 

Op 22 september 2005 publiceerden de CREG, VREG en de CWaPE een gezamenlijk mededeling op hun 
website1 waarbij de vervoersonderneming gevraagd werd de operationele allocatie op basis van 
infeedgegevens en verbruiksprofielen te starten op 31 oktober 2005.  

Na overleg met de N.V. FLUXYS en de energieregulatoren werd beslist de start van het nieuwe operationele 
allocatiemodel op basis van infeedgegevens en verbruiksprofielen uit stellen tot 1 april 2006. In de 
aanloopperiode van 1 februari tot en met 31 maart 2006 zal de N.V. FLUXYS het nieuwe allocatiesysteem 
parallel en vrijblijvend laten lopen. De N.V. FLUXYS zal de betrokken partijen grondig informeren en bijstaan 
tijdens de opstartfase.  

 

 
Voor informatie en verdere vragen: 

CREG 
Nijverheidsstraat 26-38 
B-1040 Brussel 
Ivo Van Isterdael 
Tél. +32 2 289 76 67 
Fax. +32 2 289 76 69 
press@creg.be
www.creg.be

                                                 
1 Gezamelijke mededeling van de energieregulatoren: http://www.creg.be/pdf/Presse/2005/compress22092005.pdf
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