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CREG legt methodologieën voor berekening  

transporttarieven aardgas en elektriciteit vast 

 

 

Op 18 december heeft het directiecomité van de CREG zijn methodologieën voor het bepalen van 

de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde  methodologieën bevatten de regels die 

de transportnetbeheerders Elia System Operator , Fluxys Belgium en Fluxys LNG  zullen naleven bij 

de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun tarieven voor de periode 2016-2019 en 

die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen. 

 

De CREG rondt zo een proces af met een doorlooptijd van quasi een jaar en geheel in 

overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De tariefmethodologie werd immers ontwikkeld in 

nauw overleg met de netbeheerders. In de loop van het proces werden alle marktpartijen via 

consultaties om hun mening gevraagd en werd hun input verwerkt. Daarna werden de 

ontwerpteksten en alle documenten van het dossier aan de Kamer van volksvertegenwoordigers 

overgemaakt.  

 

De nieuwe methodologie is het eerste volwaardig tarifair kader dat de CREG zelf heeft ontworpen. 

Het is een daadwerkelijk beleidsinstrument geworden, dat niet enkel een aantal beproefde 

methodes omvat maar ook belangrijke nieuwe elementen invoert, die onder meer bijdragen tot de 

transparantie van de tariefstructuur en een aantal opvallende stimulansen gericht op 

kostenbeheersing en kwaliteit van de dienstverlening. Zo zijn voor het elektriciteitsnet  o.m. 

incentives voorzien ter bevordering van de marktintegratie (nuttig volume aan 

interconnectiecapaciteit en de gemeten verhoging van de welvaart), voor kwaliteitsverbetering 

(efficiënt investeren en tijdig realiseren van investeringen), voor het gewaarborgd vervoer (minimale 

onderbrekingen) en voor technologisch onderzoek en ontwikkeling.  

Wat het vervoer en de opslag van aardgas betreft, wordt - naast de uitwerking van een 

tariefstructuur naar Europees voorbeeld - ook de klemtoon gelegd op verdere verhoging van de 
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efficiëntie (via het aanpassen van bestaande en het schrappen van oneigenlijke stimulansen). Om 

soepel in te spelen  

op de evolutie van de marktvraag, bevat de methodologie eveneens een versnelde 

goedkeuringsprocedure voor tariefaanpassingen. Tot slot biedt de nieuwe tariefmethodologie voor 

aardgas een solide omkadering voor investeringen om de marktwerking te verdiepen, de 

bevoorradingszekerheid te versterken en de markt verder te integreren. 

 

In een volgende fase zullen Elia en Fluxys Belgium elk een tariefvoorstel maken op basis van deze 

methodologie. Zij zullen hierbij eveneens de markt consulteren. Dit voorstel moet klaar zijn tegen 

uiterlijk 1 juli 2015. In de tweede jaarhelft van 2015 zal de CREG het voorstel evalueren en zo nodig 

bijsturen.  

 

Perscontact 

Annemarie De Vreese, communicatieverantwoordelijke 

+32 2 289 76 90 - +32 479 98 95 28 – adv@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 erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene 

energiebeleid past, steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen.  

 

Meer informatie op www.creg.be. 
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