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Na overleg met Fluxys Belgium en Fluxys LNG legt 

de CREG ontwerp van nieuwe tariefmethodologie 

voor gasinfrastructuur vast 

 

Brussel, 19 juni 2014 – Na constructief overleg met Fluxys Belgium en Fluxys LNG heeft de CREG een 

ontwerp van nieuwe tariefmethodologie vastgelegd voor de transport-, opslag- en LNG-terminallingactiviteiten en dit met 

ingang van de volgende regulatoire periode 2016-2019. Doel is om zowel de markt als infrastructuurbeheerders continuïteit 

en een stabiel tarifair kader te bieden. 

 

Het ontwerp van nieuwe tariefmethodologie bouwt in ruime mate verder op de beproefde principes van de huidige 

methodologie en blijft erop gericht de markt tarieven te kunnen aanbieden die tot de laagste in Europa behoren. Zo is een 

stimulans voorzien voor de verhoging van de efficiëntie in de beheersbare kosten die zowel de tarieven als het rendement ten 

goede komt.  

 

Het ontwerp omvat ook een versnelde goedkeuringsprocedure als de infrastructuurbeheerders tariefaanpassingen 

voorstellen om soepel in te spelen op de evolutie van de marktvraag. Fluxys Belgium zal de CREG overigens een 

tariefverlaging van ongeveer 7% voorstellen met ingang op 1 januari 2015.  

 

Het ontwerp van nieuwe tariefmethodologie biedt tevens een solide omkadering voor investeringen om de marktwerking te 

verdiepen, de bevoorradingszekerheid te versterken en de markt verder te integreren.  

 

In een volgende stap zal de CREG het ontwerp in september 2014 voorleggen voor publieke consultatie. Daarna wordt het 

overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Verwacht wordt dat de nieuwe tariefmethodologie eind 2014 klaar 

zal zijn en van toepassing wordt vanaf de volgende regulatoire periode 2016-2019. 
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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  

 

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 Belgium en Fluxys LNG 

Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor vervoer en opslag van aardgas in België. Via zijn 

dochteronderneming Fluxys LNG is de onderneming ook operator van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge.  

Fluxys Belgium is een dochteronderneming van Fluxys, een onafhankelijke groep met aardgasvervoersinfrastructuur, 

gevestigd in België en actief op de Europese markt.  

 

 

Meer informatie op www.fluxys.com/belgium. 

 

http://www.creg.be/
http://www.fluxys.com/belgium

