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CREG keurt tarieven 2016-2019 Fluxys Belgium goed
Het directiecomité van de CREG heeft vandaag het tariefvoorstel van Fluxys
Belgium goedgekeurd voor de regulatoire periode 2016-2019. De nieuwe tarieven
bieden de markt stabiliteit, zowel qua prijsniveau als qua structuur.
De CREG en Fluxys Belgium zijn tevreden dat de tarieven 2016-2019 eind oktober
konden worden goedgekeurd omdat de toekomstige tarieven op die manier al in een
vroeg stadium duidelijk zijn voor de markt.

Tariefverlaging blijft gehandhaafd
De tariefverlaging van 7% die gold vanaf begin 2015 blijft in de nieuwe tarieven
gehandhaafd. Dit is mogelijk dankzij onder andere het efficiënte kostenbeheer van
Fluxys Belgium en ondanks de tendens in de markt om op zeer korte termijn diensten
te

reserveren.

Fluxys

Belgium

is

overigens

een

van

de

weinige

aardgasinfrastructuurbeheerders in Europa die een dergelijke tariefverlaging aanhoudt.
Een en ander zorgt er ook voor dat het aandeel van de vervoerskosten in de
eindverbruikersprijs beperkt en stabiel blijft.

Grotere transparantie en flexibiliteit
Het goedgekeurde voorstel voorziet verder in een mechanisme voor tussentijdse
tarifaire herziening bij belangrijke afwijkingen van de vooropgestelde hypothesen, en
dit in volle transparantie. Ook zal een nieuwe dienst worden ontwikkeld die een grotere
flexibiliteit biedt bij het boeken van capaciteit voor leveringen aan eindverbruikers op
het net van Fluxys Belgium. Voor de ontwikkeling hiervan zal Fluxys Belgium een
marktconsultatie organiseren.

Nieuwe tariefmethodologie
De tarieven 2016-2019 werden voorbereid, berekend en goedgekeurd volgens de
nieuwe tariefmethodologie die het directiecomité van de CREG in december 2014 heeft
goedgekeurd. De nieuwe methodologie kwam tot stand na constructief overleg tussen
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de CREG, Fluxys Belgium en Fluxys LNG – op basis van een open marktconsultatie – in
de optiek om tarieven aan te bieden die tot de meest competitieve in Europa behoren.
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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, 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
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.
Meer informatie op www.fluxys.com/belgium.
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