
 
 
 
 
 
 

Gezamenlijk persbericht 
 

22 maart 2012 
 

De “Commission de régulation de l’énergie” (CRE) en de Commissie voor de 
regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) verwelkomen de positieve 
resultaten van de marktbevraging gelanceerd door Fluxys en GRTgaz voor de 
realisatie van een nieuwe onderlinge verbinding te Veurne voor aardgasvervoer 
tussen Frankrijk en België  

 
Op 6 maart 2012 werd de marktbevraging (open season) afgesloten die beide beheerders van het 
aardgasvervoersnet, in België Fluxys en in Frankrijk GRTgaz, gezamenlijk hebben uitgevoerd. De resultaten 
zijn de volgende: 
 

 de vraag van de netgebruikers volstaat om over te gaan tot de bouw van een nieuwe onderlinge 
verbinding tussen het Frans en Belgisch aardgasvervoersnetwerk te Veurne. De capaciteit die 
voorzien wordt, is goed voor 270 GWh per dag ofwel 995 575 kubieke meter per uur. De 
indienstneming is voorzien tegen einde 2015. 

 de toewijzing van de capaciteit staat toe om te voldoen aan de volledige vraag van de 
netgebruikers. 

 er is nog capaciteit beschikbaar vanaf het derde jaar na de indienstneming. Deze beschikbare 
capaciteit zal worden gecommercialiseerd volgens de regels die van toepassing worden in de 
Europese netwerkcodes. 

De Franse (CRE) en Belgische (CREG) energieregulator verwelkomen gezamenlijk deze resultaten en zijn 
tevreden met het succes van deze marktbevraging. De grensoverschrijdende coördinatie beantwoordt aan 
de doelstellingen van het “Derde Energiepakket”. 
 
De nieuwe onderlinge verbinding tussen de netwerken zal toelaten om voor de eerste keer niet-geodoriseerd 
aardgas fysisch te vervoeren van Frankrijk naar België. Ze zal tot 8 miljard kubieke meter aardgas per jaar 
kunnen overbrengen naar België vanaf de LNG-terminal te Duinkerke en het Franse marktplatform PEG 
Nord, en vanuit België naar andere markten in Noordwest-Europa. 
 
Ten slotte, past dit innoverend project in de Europese dynamiek van marktintegratie, regionale 
samenwerking en bevoorradingszekerheid. Het zal bijdragen tot een vlottere doorstroming en, het 
diversifiëren van de aardgasbronnen tussen Frankrijk en België. 
 
  

 
CRE 
De Commissie voor de regulering van de energie (CRE) is opgericht op 24 maart 2000 als een Franse 
onafhankelijke administratieve overheid. Zij draagt bij tot de goede werking van de elektriciteits- en 
aardgasmarkt ten bate van de eindverbruikers. Zij waakt erover dat geen enkele discriminatie, kruissubsidie 
of concurrentiebelemmering voorkomt. 
 
Perscontact: Anne MONTEIL - tel : +33 1 44 50 41 77 - mail: anne.monteil@cre.fr 

 
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. 
 
Perscontact: Laurent JACQUET - tel : 32 (0)2 289 76 90 - mail : lja@creg.be 
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