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23 maart 2017 
DALING VERVOERSTARIEVEN AARDGAS MET 7,5% IN ZICHT 
 

Op 1 januari 2018 dalen de tarieven voor het vervoer van aardgas voor de derde keer in vijf jaar, met 

gunstig gevolg voor de aardgasfactuur van zowel particulieren, kmo’s als grote bedrijven. Deze 

tariefdaling is mogelijk dankzij het mechanisme van de tussentijdse tariefherziening zoals voorzien in de 

beslissing van de CREG. 
 
TARIEFBESLISSING VOORZAG HERZIENING 

Eind oktober 2015 keurde het directiecomité van de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium goed voor 

de regulatoire periode 2016-2019. Die goedkeuring voorzag in een mechanisme voor tussentijdse tarifaire 

herziening bij belangrijke afwijkingen van de vooropgestelde hypothesen. 

 
DALING MET 7,5% IN HET VOORUITZICHT 

De vooropgestelde tariefdaling vloeit voort uit de volgehouden efficiëntie-inspanningen van Fluxys Belgium 

en de daling van de interestvoeten. Een en ander leidt ertoe dat Fluxys Belgium en de CREG zijn 

overeengekomen om de procedure te starten voor het verlagen van de vervoerstarieven voor aardgas in 

2018 en 2019. 

 

TARIEFDALING ZAL GEEN IMPACT HEBBEN OP HET RESULTAAT VAN FLUXYS BELGIUM 

De tariefdaling en de niet-indexering op 1 januari 2018 vertegenwoordigen samen een daling van ongeveer 

7,5% van het transporttarief, wat overeenkomt met een globaal bedrag van 51 miljoen euro in 2018 en 

2019. Die daling volgt op een eerdere tariefdaling sinds 1 januari 2015.  

De tariefdaling van de vervoerdiensten op 1 januari 2018 zal geen daling meebrengen van het resultaat van 

Fluxys Belgium. Dat wordt immers grotendeels bepaald door het door de regulering toegelaten rendement. 

 
DEFINITIEVE BESLISSING VOOR DE ZOMER 

Fluxys Belgium organiseert van 23 maart tot 6 april 2017 een marktconsultatie over zijn aangepast 

tariefvoorstel. Naar verwachting zal de CREG dat voorstel nog voor de zomer kunnen goedkeuren. De 

tariefdaling kan dan ingaan op 1 januari 2018. 

 

Perscontacten 

 

CREG      FLUXYS BELGIUM 

Annemarie De Vreese    Laurent Remy 

+32 479 98 95 28     +32 2 282 74 50 
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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. Verder waakt de CREG erover dat de 

markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening 

houdende met de essentiële consumentenbelangen. 

www.creg.be 

 

 

Over Fluxys Belgium 

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 gasinfrastructuurgroep, gevestigd in België en actief op de Europese markt.  

www.fluxys.com/belgium 
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