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TARIEVEN 2004 VOOR HET TRANSPORT EN DE DISTRIBUTIE VAN 
ELEKTRICITEIT EN VOOR HET VERVOER VAN AARDGAS 

 
Elektriciteitsmarkt : de CREG beslist over de goedkeuring van de tariefvoorstellen 
transmissie en distributie van elektriciteit voor het exploitatiejaar 2004 
 
 
Goedkeuring van de tariefvoorstellen 2004 / Opleggen van voorlopige tarieven voor de 
transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders voor elektriciteit  
 
De CREG ontving binnen de wettelijke termijnen, de tariefvoorstellen van de transmissienetbeheerder 
en alle distributienetbeheerders, behalve één. 
 
Na een eerste onderzoek van de tariefvoorstellen en na ontvangst van de gevraagde bijkomende 
inlichtingen, besliste de CREG om alle tariefvoorstellen af te wijzen en dus aangepaste 
tariefvoorstellen te vragen. Deze aangepaste tariefvoorstellen dienden te worden aangepast op die 
punten die in de eerste beslissing van de CREG werden aangegeven, teneinde een goedkeurende 
beslissing te bekomen. 
 
Zowel de transmissienetbeheerder als de distributienetbeheerders (behalve één) hebben binnen de 
voorziene wettelijke termijnen een aangepast tariefvoorstel bij de CREG ingediend. 
 
Op basis van deze aangepaste tariefvoorstellen werden voor de transmissienetbeheerder en voor 24 
van de 29 distributienetbeheerders voorlopige tarieven opgelegd (voor een periode van drie 
maanden), aangezien zij niet volledig tegemoet kwamen aan de opmerkingen van de CREG, zoals 
geformuleerd in haar beslissing bij het eerste tariefvoorstel. Bijgevolg werden voor 5  
distributienetbeheerders (BIAC, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, INTERELECTRA, IVEG en 
WVEM) tarieven goedgekeurd voor het volledige jaar 2004. 
 
Voor de distributienetbeheerders waarvoor geen tariefvoorstel werd ontvangen of waarvan het 
ingediende tariefvoorstel ontoereikende informatie bevatte om een controle van de opgenomen kosten 
te doen, besliste de CREG om de voor de betreffende regio laagste tarieven van toepassing te 
verklaren, en dit als voorlopige tarieven voor een periode van drie maanden.  
 
 
 - Voor de transmissienettarieven kan een dalende trend worden vastgesteld afhankelijk van het soort 
typeklant van +6% tot +10% zonder rekening te houden met toeslagen en van +2,5% tot +4% indien 
wel wordt rekening gehouden met toeslagen. 
 
- De evolutie van de distributienettarieven is verschillend van regio tot regio. Zo kan in Vlaanderen 
over het algemeen enerzijds een daling worden vastgesteld voor de industriële klanten en anderzijds 
een stijging voor de residentiële klanten die vooral te wijten is aan de bijkomende kosten van de 
verschillende openbare dienstverplichtingen die door de distributienetbeheerders moeten worden 
gedragen.  
 
In Brussel kennen de tarieven voor de industriële klanten een stijgende trend, die vooral te wijten is 
aan een verschil in toewijzing van kosten, waarbij de waargenomen stijging sterk afhankelijk is van de 
gebruiksduur van de betreffende klant. Daarentegen dalen de tarieven voor de residentiële klanten en 
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dit door een significante daling in de exploitatiekosten die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een 
toename in de kosten voor openbare dienstverplichtingen. 
 
In Wallonië kennen de distributienettarieven over het algemeen een dalende trend, behalve voor de 
industriële klanten met een lage gebruiksduur, wat vooral te verklaren is door een verschil in 
kostenallocatie tussen de verschillende tarieven ten opzichte van vorig jaar. 
 
Aardgasmarkt: de CREG beslist tot goedkeuring tariefvoorstel 2004 van FLUXYS en 
FLUXYS LNG inzake gebruik van het vervoersnet en de ondersteunende diensten  
 
 
Goedkeuring tariefvoorstel 2004 van FIuxys NV en Fluxys LNG NV 
 
De CREG ontving binnen de termijnen opgelegd door het Tariefbesluit van Fluxys en Fluxys LNG een 
budget- en tariefvoorstel voor 2004. Na een eerste onderzoek en het overmaken van bijkomende 
inlichtingen, heeft de CREG deze voorstellen verworpen en gevraagd een aangepast tariefvoorstel in 
te dienen, teneinde te antwoorden op de precieze vragen die gesteld werden door de CREG.  
Aangezien Fluxys en Fluxys LNG geantwoord hebben op deze vragen heeft de CREG, op 18 
december 2003, het aangepast tariefvoorstel 2004 van Fluxys en Fluxys LNG goedgekeurd. 
 
In 2004 zal op 1 april overgegaan worden van een “point-to-point” systeem van onderschrijving van 
overbrengingscapaciteit naar een “entry-exit” systeem, dat meer soepelheid biedt aan de gebruikers 
van het net en de liquiditeit van de gasmarkt verhoogt. 
 
De CREG noteert een daling van de tarieven voor overbrenging sinds de openstelling van de 
gasmarkt voor concurrentie in augustus 2000. 
 
Een studie van de CREG heeft in 2002 uitgewezen dat Fluxys en Fluxys LNG in Europees perspectief 
behoorden tot de groep operatoren met de laagste tarieven. Dit werd bevestigd door een 
gespecialiseerd consultant voor 2003.  Wat betreft de tarieven voor 2004 van Fluxys en Fluxys LNG 
gaat de CREG ervan uit dat zij hun competitiviteit op Europees niveau behouden. 
 
Bovendien laten deze nieuwe tarieven Fluxys en Fluxys LNG toe, hun kosten te dekken en creëren ze 
een winstmarge die toelaat om het in het netwerk geïnvesteerde kapitaal te vergoeden en 
toekomstgericht te investeren. 
 
Uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge 
 
De CREG heeft van Fluxys LNG een meerjarentariefvoorstel ontvangen voor het gebruik van de LNG 
terminal van Zeebrugge na 2006, of vanaf het einde van de werken gepland door de onderneming 
voor de verhoging van de opslag- en emissiecapaciteit. 
 
Gegeven de toemalige stand van de in voege zijnde wetgeving, was de CREG niet bevoegd om een 
tariefvoorstel dat meerdere jaren bestreek goed te keuren of af te wijzen.  In tussentijd wenste zij van 
zodra dit mogelijk was haar standpunt, evenals haar opmerkingen, over te maken aan Fluxys LNG.  Zij 
heeft ervoor gekozen dit te doen in de vorm van een studie.  Deze studie, goedgekeurd door het 
Directiecomité op 28 oktober laatstleden, bepaalt een plafondtarief tot in 2026.  Fluxys LNG beschikt  
hierdoor over de elementen die haar in staat stellen te beslissen om over te gaan tot de geplande 
investering. 
 
 
Tarieven voor het gebruik van het aardgasdistributienet 
 
Momenteel worden de tarieven voor het gebruik van de aardgasdistributienetten onderhandeld tussen 
de gebruikers van die netten, en de beheerders ervan (de intercommunales).  De CREG heeft aan de 
federale Regering een voorstel van koninklijk besluit overgemaakt, dat beoogt om voor de sector van 
de distributie van aardgas bepalingen te laten gelden, gelijkaardig aan deze die momenteel gelden 
voor het vervoer. 
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Nadere informatie voor de pers: 
 
CREG 
Nijverheidsstraat 26-38 
B-1040 Brussel 
Dhr. E. De Corte 
Tel. 0032 2 289 76 80 
Fax. 0032 289 76 89 
Gsm. 0032 497 52 77 62 
press@creg.be 
 

De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in 
België, opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 
fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator heeft twee belangrijke opdrachten:  
een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een algemene taak van toezicht 
en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 
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