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Persbericht 
 

22 december 2009 

 

De CREG keurt de tarieven voor het vervoer en de opslag van aardgas goed 
en brengt een gunstig advies uit voor de aanduiding van de beheerder  

van het vervoersnet, de opslaginstallatie en de installatie voor vloeibaar 
aardgas (LNG)   

  

 
Nieuwe meerjarentarieven voor het vervoer en de opslag van aardgas in het belang van de 
consumenten 
 
De beslissing van de CREG om het tariefvoorstel van Fluxys goed te keuren leidt tot een 
belangrijke daling van de tarieven ten opzichte van die welke in 2008 en 2009 werden toegepast. 
De tarieven voor het vervoer van gas bestemd voor de Belgische consumenten zullen daardoor met 
35% naar beneden gaan, wat overeenkomt met een vermindering met 20 € van de jaarlijkse factuur 
van een gezin van 4 personen dat zich met gas verwarmt (en 25.000 kWh/jaar verbruikt).  Voor een 
kleine industriële verbruiker (2.300.000 kWh/jaar), bedraagt het jaarlijkse deel voor transport om en 
bij 3.700 €. 
 
In haar beslissing heeft de CREG voor het vervoer als bestemming van de Belgische markt en voor 
het vervoer van grens tot grens een methodologie van eenheidstarief op basis van de kosten 
toegepast. Zo voldoet de CREG aan de vereisten van de Europese wetgeving en aan het standpunt 
dat in dat verband onlangs door de Europese Commissie werd ingenomen. 
 
Zoals vermeld in het gezamenlijk persbericht CREG-Fluxys van 30 oktober 2009, zijn de nieuwe 

tarieven van toepassing vanaf 1 januari 2010 tot eind 2011. Ze zijn het gevolg van het akkoord dat 

in oktober laatstleden werd afgesloten tussen de CREG en Fluxys en dat een einde maakt aan het 

sinds 2008 toegepaste stelsel van voorlopige tarieven en voorziet in stabiliteit en voorspelbaarheid 

van de tarieven op lange termijn. De aldus goedgekeurde tarieven behoren tot de laagste in Europa 

en zullen Fluxys van een billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal verzekeren. Ze zullen 

de onderneming toelaten haar belangrijk investeringsprogramma te financieren en de rol van België 

als draaischijf van de gasmarkt in Noordwest-Europa versterken. Deze tarieven zijn bereikbaar via 

de volgende link : http://www.creg.info/pdf/Tarifs/G/2010/TarFlux2010-2011NL.pdf 

 
 

Een belangrijke stap naar de door de Europese Commissie voorziene aanduiding van de 
netbeheerder 
 
De CREG heeft een gunstig advies uitgebracht voor de aanduiding van Fluxys als beheerder van 
het vervoersnet en de opslaginstallatie voor aardgas en voor de aanduiding van Fluxys LNG als 
LNG-installatiebeheerder. Deze adviezen werden door de CREG overgemaakt aan de minister van 
Klimaat en Energie.  
 

http://www.creg.info/pdf/Tarifs/G/2010/TarFlux2010-2011NL.pdf
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In tegenstelling tot de twee vorige door de CREG genomen adviezen, is de CREG van oordeel dat 

de minimumvoorwaarden inzake onafhankelijkheid en beheer waaraan de kandidaat-

ondernemingen moeten voldoen en die de CREG moet controleren, worden nageleefd op de datum 

waarop deze adviezen goedgekeurd werden, conform de relevante criteria in de Belgische 

wetgeving. De CREG verwijst eveneens naar de nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot 

aardgas in het derde pakket, die op 3 september 2009 in werking is getreden. 

Deze gunstige adviezen zijn van aard om een einde te stellen aan de procedure voor het aanduiden 
van de beheerders die in februari 2007 van start ging en onlangs het voorwerp van een arrest van 
het Europees Hof van Justitie vormde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer inlichtingen voor de pers:  
 
Laurent JACQUET  
Woordvoerder  
Nijverheidsstraat, 26-38  
1040 Brussel  
Tel: 02/289.76.90  
Gsm: 0497/52.77.62  
www.creg.be 
info@creg.be 

 
 

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. 
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