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TARIEFDALING VAN 10 % IN ZICHT VOOR DE 
VERVOERSTARIEVEN VAN FLUXYS BELGIUM 
 

Volgens het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de jaren 2020-2023 dat de CREG heeft goedgekeurd op 

7 mei 2019 zouden de vervoerstarieven worden gecorrigeerd indien de evolutie van de regularisatierekening 

zou afwijken van het verwachte traject. 

 

Overeenkomstig het akkoord met de CREG in het kader van de tariefmethodologie voor de jaren 2024-2027, 

hebben Fluxys Belgium en de CREG besloten de tarieven van vervoersdiensten met 10 % te verlagen vanaf 

1 juli 2022. 

 

Dit komt overeen met een teruggegeven totaalbedrag van € 45 miljoen over 2022 en 2023. 

 

De aangekondigde tariefdaling is het resultaat van de evolutie van de regularisatierekening en ligt in de lijn van 

de wens van Fluxys Belgium en de CREG om de consumenten te ondersteunen in een context van hoge 

aardgasprijzen. Deze tariefdaling heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium.  
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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. Verder 

waakt de CREG erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening houdend 

met de essentiële consumentenbelangen. www.creg.be 

 

Over Fluxys Belgium  

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot energie-infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers 

exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 

9 miljard kubieke meter en een site voor ondergrondse gasopslag.  

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst 

te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys Belgium zich ertoe 

om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of 

de opslag ervan ondersteunen. www.fluxys.com  
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