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CREG certificeert Fluxys Belgium  
 

 

12 oktober 2012 – De federale energieregulator CREG heeft Fluxys Belgium 

gecertificeerd als vervoerssysteembeheerder die volledig gescheiden werkt van 

aardgasleveranciers en -producenten. Daarmee behoort België tot de eerste 

Europese landen met een vervoerssysteembeheerder voor aardgas die 

gecertificeerd is volgens het model van de volledige ontvlechting. De CREG en 

Fluxys Belgium kijken met voldoening terug op de efficiënte en transparante 

manier waarop het certificeringsproces is verlopen. 

 

De certificering kadert in het derde pakket wetgevende maatregelen voor aardgas van de 

Europese overheid. Eén van de krachtlijnen van de maatregelen is een optimale werking van 

de markt met leveranciers die op gelijke voet met elkaar concurreren. Daarom dienen de 

regulatoren van de lid-staten na te gaan of de vervoerssysteembeheerders voldoen aan de 

vereisten van onafhankelijkheid ten opzichte van leveranciers en producenten. Na advies van 

de Europese Commissie nemen de regulatoren een definitieve beslissing over de certificering.  

 

De analyse van de CREG heeft bevestigd dat Fluxys Belgium voldoet aan het model van de 

volledige ontvlechting (full ownership unbundling). Fluxys Belgium heeft immers geen enkele 

rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in bedrijven die actief zijn in de levering of de 

productie van aardgas. Bovendien komt de samenstelling van de raden van bestuur van 

Fluxys Belgium en moederbedrijf Fluxys al overeen met de vereisten die door de CREG 

werden bepaald. Beide bedrijven zullen op hun volgende algemene vergadering die vereisten 

ook formeel integreren in hun statuten. 

 

 

 

 

 

 

Perscontacten 

Fluxys Belgium 

Rudy Van Beurden 

Tel.: +32 2 282 77 54 

rudy.vanbeurden@fluxys.com 

  

 

 

CREG 

Laurent Jacquet 

Tel.: +32 2 289 76 90  

laurent.jacquet@creg.be 

 

  



 

 

 
 
Persbericht  
 

Persbericht n° 109 

Pagina 2 van 2 

Achtergrond voor de redactie 

 

Over de CREG  

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar 

adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het 

toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met 

erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene 

energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen. Meer 

informatie vindt u op www.creg.be.  

 
Over Fluxys Belgium 

Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor het vervoer en de 

opslag van aardgas in België. Via dochteronderneming Fluxys LNG is de onderneming ook 

operator van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Dankzij zijn first 

mover-aanpak heeft Fluxys Belgium zijn net weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek 

van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. Meer informatie vindt u op 

www.fluxys.com/belgium.  
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