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Verlaging van het transporttarief voor aardgas:
verduidelijking door FEBEG
Brussel, 04 december 2014

Op 2 december werd via de pers informatie verspreid over de daling van de
transporttarieven voor aardgas en dit vanaf 1 januari 2015.
De leveranciers van aardgas - die verantwoordelijk zijn voor de facturatie van de gehele
factuur aan de eindklant – wensen hierbij enkele verduidelijkingen aan te brengen. In de
pers verschenen immers cijfers die bij het publiek te hoge verwachtingen kunnen creëren.
Het betreft een daling van de kosten van het gastransport dat verzekerd wordt door Fluxys
(de transportnet beheerder of TNB). In tegenstelling tot bij elektriciteit worden bij aardgas
de transportkosten geïntegreerd in de prijs van het geleverde gas. Het transport van aardgas
verloopt via de pijpleidingen - of de autosnelwegen van het gas binnen België – naar de
elektriciteitscentrales, de industrie en de distributienetbedrijven (DNB). De
distributienetbedrijven zorgen voor de verdere verdeling van het gas naar de particulieren
en de kleinere ondernemingen. De vermindering van de transporttarieven met 7% of 31,5
miljoen euro levert slechts een besparing op van ongeveer 2 euro per jaar voor de
gemiddelde huishoudelijke klant of ongeveer 0,18 euro per maand (in tegenstelling tot de
schatting van enkele euro per maand zoals verschenen in enkele publicaties).
Verder zijn de distributietarieven voor gas (DNB) voor het jaar 2015 nog steeds niet gekend.
Deze gas distributietarieven bedragen ongeveer 24% van de totale factuur voor de
huishoudelijke klant. FEBEG vraagt een snelle publicatie van de distributietarieven voor
zowel gas als elektriciteit zodat de klanten in alle transparantie over de totaliteit van deze
kosten kunnen geïnformeerd worden.
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