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De CREG en Fluxys stellen stabiele transport- en opslagtarieven vast die
tot de meest concurrentiële in Europa behoren en op lange termijn
voorspelbaar blijven
Fluxys en de CREG zijn nieuwe meerjarentarieven voor het vervoer, de transit en de
opslag van aardgas overeengekomen. De tarieven zijn bijzonder concurrentieel in Europa
en tegelijk is een billijke vergoeding ingebouwd voor het geïnvesteerde kapitaal van
Fluxys.
De CREG en Fluxys stellen entry/exit-transporttarieven vast conform de Europese wetgeving
uitgaande van een tariefmethodologie die kostengebaseerd is en eenvormig voor zowel vervoer als
transit van aardgas. Gelijkaardige principes gelden voor de bepaling van de opslagtarieven. De
nieuwe tarieven zullen gelden vanaf 1 januari 2010 tot het einde van de lopende regulatoire
periode. Tevens voorziet het akkoord in stabiele tarieven tot in 2015 en ook op langere termijn is
tarifaire voorspelbaarheid ingebouwd.
Het akkoord, dat één van de mogelijkheden is die de Belgische wetgeving aanreikt om voor
aardgastransport een periode van voorlopige tarieven af te sluiten, resulteert in een aanzienlijke
verlaging van de Fluxys-tarieven in vergelijking met die van 2008 en 2009. Voor de
vervoersactiviteit gaat het over een daling van 35% ten voordele van de netgebruikers die de
Belgische aardgasmarkt bedienen. Daarmee zullen de Fluxys-tarieven tot de laagste in Europa
behoren.
Dankzij de nieuwe tarieven zal Fluxys ook zijn omvangrijke investeringsprogramma (meer dan €
1,5 miljard in de komende 5 jaar) kunnen financieren met garantie van een billijke vergoeding van
het geïnvesteerd kapitaal. Tegelijk wordt stabiliteit in de toekomstige resultaten van Fluxys
geboden. Het investeringsprogramma heeft als doel de capaciteit en de flexibiliteit van het
transportnet te verhogen ten voordele van de markt en de bevoorradingszekerheid. Anderzijds zal
het investeringsprogramma ook de aantrekkingskracht versterken van het Belgische net en van de
draaischijfrol die Zeebrugge voor de Noordwest-Europese markt heeft.
Het akkoord slaat niet op de hangende vorderingen die door Fluxys en zijn dochterondernemingen
werden ingediend bij het hof van beroep van Brussel en de Raad van State tegen de CREGbeslissingen van 15 mei en 6 juni 2008 wat de historische transitcontracten betreft. CREG gaat
ervan uit dat die historische contracten eveneens onder de regulering vallen. De voorzieningen die
Fluxys heeft aangelegd om het risico te dekken dat uit die geschillen voortvloeit en de garanties bij
de overname van de transitactiviteit van Distrigas & C° in juli 2008 blijven behouden in afwachting
van een definitieve beslissing ten gronde over de geschillen.
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Fluxys
Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor het vervoer, de transit en de opslag van
aardgas in België. De onderneming is via haar dochterondernemingen Fluxys LNG en Huberator ook operator
van respectievelijk de terminal voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge en van Hub Zeebrugge, één van de
belangrijkste kortetermijnmarkten voor aardgas in Europa. Dankzij zijn first mover-aanpak heeft Fluxys zijn
infrastructuur weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek van de internationale aardgasstromen in WestEuropa. De zone Zeebrugge staat centraal in die draaischijffunctie: de zone heeft een aanvoercapaciteit van
circa 48 miljard kubieke meter aardgas per jaar, circa 10% van de grenscapaciteit die nodig is voor de
aardgasbevoorrading van Europa.
www.fluxys.com
Fluxys NV • Kunstlaan 31 • B-1040 Brussel • BTW: BE 0402.954. 628 • RPR Brussel
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 met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.
www.creg.be
CREG • Nijverheidsstraat 26-38 • B-1040 Brussel • Tel. +32 2 289 76 11 • Fax +32 2 289 76 09
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