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Brussel, 27 juni 2014 – Na constructief overleg met Elia 

System Operator,  heeft de CREG een nieuw ontwerp van 

tariefmethologie uitgewerkt voor de 

transmissieactiviteiten voor de volgende regulatoire 

periode 2016-2019.  

 

Het opzet bestaat erin een stabiel tarifair kader aan te bieden, waarmee de 

netgebruikers, de marktspelers en de transmissienetbeheerder een 

kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen genieten,  waarmee zij de verzekering 

hebben dat zij hun gerichte inspanningen kunnen voortzetten, meer bepaald 

wat het op peil houden van de rendabiliteit betreft, om de uitdagingen aan te 

gaan op het vlak van de integratie van de markten, de betrouwbaarheid van 

de infrastructuren, de beheerssystemen en de integratie van hernieuwbare 

energie.  

 

Dit ontwerp voor een nieuwe tariefmethodologie werd opgesteld op basis van 

de beproefde principes van de huidige methodologie, laat evoluties toe op het 

gebied van de tariefstructuur en voert uiteenlopende stimulansen in die de 

netbeheerder ertoe zullen aanzetten om actief te zijn in uiteenlopende 

activiteitssegmenten. Deze stimulansen situeren zich meer bepaald op het 

vlak van kostenbeheersing, marktintegratie en innovatie ten bate van de 

verbruikers en de gemeenschap.  

 

De investeringsnoden tijdens de volgende jaren zijn groot, zowel om  

netelementen te vervangen als om te evolueren in de richting van de nieuwe 

behoeften. Deze investeringen zullen een specifieke opvolging van de CREG 

krijgen,  zowel wat hun efficiëntie als hun noodzaak betreft.  

 

In een volgende stap zal het ontwerp voor publieke consultatie worden 

voorgelegd. De CREG zal in september 2014 deze publieke 

consultatievergaderingen organiseren.  Daarna zal het aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers worden overgemaakt. De nieuwe tariefmethodologie 

zou eind 2014 moeten rond zijn en zal van kracht worden vanaf de volgende 

regulatoire periode 2016-2019. 
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Perscontacten 

 

Elia     CREG 

Axelle Pollet    Annemarie De Vreese  

Tél. : +32 2 546 75 11   Tél. : +32 2 289 76 90 

Axelle.pollet@elia.be    annemarie.devreese@creg.be 

 

Barbara Verhaegen 

Tél. : +32 2 546 73 78  

Barbara.verhaegen@elia.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, met erover 
te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid 
past, en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  
 

Meer informatie op www.creg.be 

 

Over  ELIA 

De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia 
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz 
Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het oosten van 
Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 
km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één 
van de vijf grootste netbeheerders in Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig 
transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote 
industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. 
De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de 
integratie van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod van 
consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan. 
 
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde 
onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
 

Meer informatie op www.elia.be 

 

http://www.creg.be/
http://www.elia.be/

