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Op 1 januari 2020 zullen de tarieven voor het vervoer van aardgas voor de vijfde keer op rij dalen 
wat een positief effect zal hebben op de factuur van particulieren, kmo’s en grote bedrijven. Voor 
een gemiddelde Belgische klant zullen de tarieven ongeveer 5 % lager zijn dan de geïndexeerde 
tarieven voor 2019 

*** 

Het directiecomité van de CREG heeft vandaag het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de 

aardgasvervoerstarieven voor de regulatoire periode 2020-2023 goedgekeurd. Deze goedkeuring is de 

laatste stap van een proces dat in januari 2018 is gestart met een akkoord over de procedure voor de 

vastlegging van de tariefmethodologie. Dit proces omvatte eveneens verschillende openbare 

raadplegingen waarmee de reacties van de markt werden verzameld. 

De tarieven werden dus vastgesteld op basis van een nieuwe tariefmethodologie om de prestaties van 

de netbeheerders te verbeteren, de marktintegratie en bevoorradingszekerheid te bevorderen en 

onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De regulering wil zo zorgen voor een juist evenwicht tussen 

de kwaliteit van de geleverde diensten en de prijzen die de eindafnemers en de netgebruikers betalen. 

De tarieven voldoen ook aan de Europese verordening van 16 maart 2017 tot vaststelling van een 

netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas. Ze werden berekend met 

de methode die de capaciteit en de afstand als kostenfactoren gebruikt. Op die manier heeft de CREG 

alles in het werk gesteld om de markt heel vroeg transparantie en duidelijkheid over de tarieven te 

bieden.  

Op 1 januari 2020 zullen de tarieven voor het vervoer van aardgas voor de vijfde keer op rij dalen wat 

een positief effect zal hebben op de factuur van particulieren, kmo’s en grote bedrijven. Voor een 

gemiddelde Belgische klant zullen de tarieven ongeveer 5 % lager zijn dan de geïndexeerde tarieven 

voor 2019. Deze tariefdaling is o.a. het gevolg van de volgehouden inspanningen van Fluxys Belgium 

inzake kostenefficiëntie, lagere interestvoeten en de restitutie van saldi uit het verleden: er zal in totaal 

meer dan 300 miljoen euro worden gerestitueerd aan de netgebruikers tegenover 250 miljoen euro in 

de huidige periode 2016-2019. 


