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Vervoerstarieven aardgas gaan met 31,5 miljoen euro omlaag 
 

Vanaf 1 januari 2015 dalen alle tarieven voor aardgasvervoersdiensten met 7%. 

De federale energieregulator CREG heeft het tariefvoorstel van Fluxys Belgium 

daarover goedgekeurd. 

 

De CREG en Fluxys Belgium hebben nauw samengewerkt om onder meer de commerciële 

inspanningen en het efficiënte kostenbeheer dat Fluxys de afgelopen jaren heeft bereikt, in de 

vervoerstarieven te verwerken. Ook de lagere financieringskosten hebben een gunstig effect.  

 

De tariefdaling van 7% gaat in op 1 januari 2015, geldt voor alle tarieven voor vervoersdiensten 

en is nominaal ten opzichte van de tarieven van 2014. Op die manier werkt de algemene 

lineaire verlaging volledig door in de facturering naar de netgebruikers. 

 

Dankzij deze tariefdaling zal het aandeel van de vervoerskosten in de eindverbruikersprijs voor 

aardgas verder verlagen. Fluxys Belgium publiceert op haar website de nieuwe indicatieve 

unitaire transportkost. Binnen haar monitoringbevoegdheid volgt de CREG op dat deze daling 

volledig wordt doorgerekend aan consumenten en bedrijven.  

 

Tot slot versterken de lagere tarieven de positie van het Belgische vervoersnet als draaischijf 

van de internationale gasstromen in Noordwest-Europa. Door de tarieven scherp te houden, 

blijft Fluxys Belgium goed gewapend in de concurrentie met de andere operatoren in Europa 

die actief zijn in de internationale doorvoer van aardgas en wordt bijgedragen tot een 

verhoging van de competitiviteit van de Belgische economie. 
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Laurent Remy 

Tel.: +32 282 74 50 

laurent.remy@fluxys.com 

CREG 

Annemarie De Vreese 

Tel.: +32 2 289 76 90 

annemarie.devreese@creg.be 

 

 

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 eroverdat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene 

energiebeleid past, steeds rekening houdend met de essentiële consumentenbelangen. Meer 

informatie op www.creg.be. 

http://www.creg.be/
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Over Fluxys Belgium 

Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor vervoer en opslag van 

aardgas in België. Via haar 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. Meer informatie op www.fluxys.com/belgium. 

http://www.fluxys.com/belgium

