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België en Griekenland ondertekenen 

overeenkomsten om samenwerking in gassector 
te bevorderen 

 

Athene, 24 november 2014 - De Belgische Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG), de beheerder van het Belgische aardgasvervoersnet 

(Fluxys) en hun Griekse tegenhangers, de Regulatory Authority for Energy (RAE) en de 

beheerder van het Griekse aardgasvervoersnet (DESFA), zijn overeengekomen om de 

samenwerking in de gassector tussen België en Griekenland te bevorderen. Het is de 

bedoeling beste praktijken en knowhow over marktregulering en de ontwikkeling van 

gashubs uit te wisselen. 

 

De CREG en de RAE hebben vandaag een memorandum of understanding (MoU) 

ondertekend om samen te werken in het licht van de belangrijke rol die nationale 

energieregulatoren spelen bij het invoeren van de EU-regelgeving en het oplossen van 

nationale regulatoire kwesties. Het nastreven van synergieën zal ongetwijfeld een positieve 

invloed hebben op de ontwikkeling van de energiemarkt en de economie in beide landen. 

Met de ondertekening van de overeenkomst onderschrijven de CREG en de RAE de 

doelstelling om enerzijds voor alle klanten en leveranciers een effectieve marktopening te 

bevorderen en anderzijds adequate investeringsvoorwaarden te garanderen die rekening 

houden met langetermijndoelstellingen. De tijdige en zinvolle uitwisseling van informatie en 

standpunten over alle sectoren waarvoor ze bevoegd zijn, zal bijdragen tot geïntegreerde en 

effectieve regulatoire beslissingen. 

 

Parallel hebben Fluxys en DESFA een overeenkomst ondertekend in het vooruitzicht om in 

Griekenland een virtuele handelsplaats tot stand te brengen. Fluxys beheert via zijn 

dochteronderneming Huberator de handelsplaatsen Zeebrugge Beach (de eerste fysieke 

handelsplaats op het Europese vasteland, opgericht in 1999) en Zeebrugge Trading Point 

(de virtuele handelsplaats opgericht in 2012 bij de invoering van het Belgische entry/exit-

model). Het doel van de overeenkomst is om de haalbaarheid van een liquide 

groothandelsmarkt in Griekenland in kaart te brengen. Zo’n groothandelsmarkt veronderstelt 

de creatie van een notioneel punt waar marktspelers gas kunnen uitwisselen en bijdragen 

tot de goede werking van een marktgebaseerd balanceringsregime in lijn met de Europese 

regelgeving. 

 

Marie-Pierre Fauconnier, voorzitster van het directiecomité van de 

CREG, verklaarde: "Via de ondertekening van het MoU met onze Griekse evenknie willen 

we een brug bouwen tussen Noordwest- en Zuidoost-Europa om de ontwikkeling van de 

Interne Europese Energiemarkt te vergemakkelijken. De interne energiemarkt heeft al diverse 

voordelen opgeleverd en meer interregionale uitwisseling van kennis en samenwerking 
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tussen regulatoren zal bijdragen tot een verdere structurering van de markten en zo die 

voordelen dichter bij de eindverbruikers brengen." 

 

Dr. Nikos Vassilakos, voorzitter van de RAE: "Een betere samenwerking tussen 

nationale energieregulatoren op bilateraal, multilateraal, regionaal en interregionaal niveau is 

een eerste vereiste om regulatoire hindernissen weg te werken, te komen tot vrij verkeer 

van concurrerende energiestromen en zo de Interne Energiemarkt te verwezenlijken. Via de 

ondertekening van het MoU met de Belgische regulator engageren we ons formeel om 

ervaring, kennis en expertise uit te wisselen tussen onze beide instellingen en tussen 

Zuidoost- en Noordwest-Europa. Op die manier versterken we onze inspanningen om 

betaalbare en betrouwbare energie te waarborgen." 

 

Walter Peeraer, CEO van Fluxys, en Konstantinos Xifaras, CEO van 

DESFA, verklaarden: "De overeenkomst die Fluxys en DESFA vandaag hebben ondertekend, 

benadrukt de goede samenwerking tussen vervoersnetbeheerders in Europa zoals die naar 

voren wordt geschoven in de blauwdruk van het Derde Energiepakket. De toekomstige 

Griekse gashandelsplaats is een eerste stap naar de verwezenlijking van een regionale 

gasmarkt in Zuidoost-Europa, die de werking van de Griekse markt zal verbeteren en de 

Griekse gasverbruikers ten goede zal komen. Een gashandelsplaats in Griekenland zal 

ongetwijfeld ook de bevoorradingszekerheid verhogen en prijstransparantie in de regio 

bevorderen, voornamelijk dankzij de grotere bronnendiversificatie zodra de Trans Adriatic 

Pipeline de eerste stromen Azerbeidzjaans gas naar Griekenland zal voeren." 

 

De akkoorden van vandaag brengen de samenwerking tussen de Belgische en Griekse 

energieregulatoren en vervoersnetbeheerders op een vergevorderd niveau. Die ontwikkeling 

is in belangrijke mate te danken aan de zin voor initiatief en de ononderbroken coördinatie 

en ondersteuning van de Belgische Ambassade in Athene.  

 

 

Perscontacten 

 

Fluxys      CREG 

Rudy Van Beurden     Annemarie De Vreese 

Tel.: +32 2 282 72 30     Tel.: +32 2 289 76 90 

rudy.vanbeurden@fluxys.com    annemarie.devreese@creg.be 

 

Laurent Remy 

Tel.: +32 2 282 74 50 

laurent.remy@fluxys.com 
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DESFA      RAE 

Dimitrios Kardomateas     Dr. Katerina Sardi 

Tel.: +30 210 6501439     Tel. :+30 210 3727454 

d.kardomateas@desfa.gr    sardi@rae.gr  

 

 

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 op www.creg.be 

 

Over Fluxys 

Fluxys is een onafhankelijke Belgische groep die actief is in gasinfrastructuur op de Europese 

markt. De onderneming is een belangrijke gastransitbeheerder en biedt een combinatie van 

aardgasvervoer, aardgasopslag en terminalling van vloeibaar aardgas (LNG). 

 

Fluxys is ervan overtuigd dat gas en gasinfrastructuur een onmisbaar onderdeel zullen blijven 

van een betaalbare energiemix in de koolstofarme economie van morgen. De groep, die 

aanwezig is in 8 landen, wil de integratie van de Europese gasmarkt versterken door de 

ontwikkeling van een grensoverschrijdende kerninfrastructuur om gasbronnen, markten en 

gashandelsplaatsen met elkaar te verbinden en bevoorradingszekerheid te bieden. De 

onderneming legt de nadruk op veilige, efficiënte en duurzame exploitatie, kwaliteitsvolle 

diensten in lijn met de verwachtingen van de markt en het creëren van langetermijnwaarde 

voor zijn aandeelhouders. 

 

Naast zijn leidingen en installaties voor opslag en LNG-terminalling in België (eigendom van en 

geëxploiteerd door Fluxys Belgium, dat genoteerd is op NYSE Euronext), heeft Fluxys onder 

meer ook deelnemingen in de Interconnector- en BBL-leidingen, die het VK verbinden met het 

Europese vasteland, in de LNG-terminal van Duinkerke die in aanbouw is in Frankrijk, in de 

NEL- en TENP-leidingen in Duitsland, in de Transitgas-leiding in Zwitserland en in de TAP-

leiding van Turkije naar Italië, die zal worden aangelegd om gas uit Azerbeidzjan naar Europa 

te vervoeren. 

Meer info op www.fluxys.com  

 

Over de RAE 

De RAE werd opgericht in 1999 en is de Griekse energieregulator bevoegd voor de 

elektriciteits- en gassector zoals bepaald in het Derde Energiepakket en de Griekse energiewet 

4001/11. Volgens die wet heeft de RAE een eigen rechtspersoon en is die onderworpen aan 

gerechtelijke en parlementaire controle aangezien het bijzondere comité voor toezicht op 

http://www.creg.be/
http://www.fluxys.com/
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instellingen en transparantie van het Griekse parlement er toezicht op houdt. De RAE heeft een 

eigen budget dat niet afkomstig is van, of gekoppeld is aan, het staatsbudget. Inkomsten zijn 

afkomstig van compenserende en kostenreflectieve vergoedingen in verband met zijn 

bevoegdheden in de elektriciteits-, gas- en oliesectoren. De RAE heeft een sleutelrol gespeeld 

in de liberalisering van de Griekse elektriciteits- en gasmarkt.  

Maar info op: www.rae.gr  

 

Over DESFA 

DESFA is de Griekse gasvervoersnetbeheerder en werd door de RAE gecertificeerd als 

onafhankelijke vervoersnetbeheerder. DESFA is eigenaar en operator van het binnenlandse 

gasververvoersnet in Griekenland dat bestaat uit 1.459 km hogedrukleidingen met 

bijbehorende installaties en van de LNG-terminal op het eiland Revithoussa. De onderneming 

speelt een cruciale rol in de veiligheid en kwaliteit van de exploitatie van de infrastructuren 

voor gasimport en -vervoer evenals in de diversificatie en bevoorradingszekerheid van de 

Griekse markt. In dat verband werkt DESFA actief samen met de RAE en alle stakeholders van 

de Griekse markt, onderhoudt het nauwe banden met andere Europese vervoersnetbeheerders 

en neemt het actief deel aan ENTSOG zoals bepaald in het Derde Energiepakket. 

Meer info op: www.desfa.gr  

http://www.rae.gr/
http://www.desfa.gr/

