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DE CREG KEURT DE TRANSMISSIENETTARIEVEN VOOR ELEKTRICITEIT VAN 
ELIA VOOR DE PERIODE 2020-2023 GOED WAARDOOR ZE GEMIDDELD 
2,1 % ZULLEN DALEN IN 2020 
 
 
Het directiecomité van de CREG heeft het aangepast tariefvoorstel ingediend door Elia voor de 

regulatoire periode 2020-2023 goedgekeurd. Ondanks de inflatie en de voortzetting van het ambitieus 

investeringsprogramma van Elia zullen de tarieven voor de transmissie van elektriciteit gedurende de 

periode 2020-2023 globaal dalen met 1% in 2023 in vergelijking met de huidige transmissienettarieven 

(2019). 

 

 
DE CREG KEURT HET AANGEPAST TARIEFVOORSTEL 2020-2023 VAN ELIA GOED  

 

Donderdag 7 november 2019 heeft het directiecomité van de CREG het aangepast tariefvoorstel van Elia 

voor de regulatoire periode 2020-2023 goedgekeurd. Dit voorstel bepaalt het budget van Elia voor de 

periode 2020-2023 en bijgevolg de tarieven voor de transmissie van elektriciteit die in deze periode zullen 

worden toegepast. Het voorstel voldoet aan de tariefmethodologie van de CREG.  

De tarieven 2020-2023 zijn onder andere gebaseerd op het mechanisme met stimulansen dat de CREG 

tijdens de tarifaire periode 2016-2019 heeft ingevoerd. Dit mechanisme werd bevestigd en verbeterd om 

projecten te ondersteunen met het oog op de ontwikkeling van het transmissienet alsook op het 

verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerder. 

 

 
DE EVOLUTIE VAN HET GOEDGEKEURDE KOSTENBUDGET IS ONDER CONTROLE GEHOUDEN 

 

Ondanks de inflatie is het goedgekeurde jaarlijkse gemiddelde kostenbudget voor de periode 2020-2023 

5,8 % lager dan het budget dat de CREG voor 2019 had goedgekeurd. Dit waarborgt een beheersing van de 

kosten in het voordeel van de consument. 

Deze daling garandeert dat de transmissiekosten een beperkt deel blijven van de elektriciteitsfactuur die 

de eindafnemer betaalt en dit ondanks de daling van de vervoerde volumes MWh op het net van Elia als 

gevolg van de ontwikkeling van gedecentraliseerde productie-eenheden en de verbetering van de energie-

efficiëntie. Globaal, ten opzichte van de huidige transmissienettarieven 2019, bedraagt de daling van de 

nettarieven ten opzichte van 2019:  

• - 2,1 % in 2020; 

• - 1,9 % in 2021; 

• - 1,1 % in 2022; 
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• - 1 % in 2023. 

 

 

Perscontact 

 

CREG Elia System Operator 

Laurent Jacquet (NL) Marleen Vanhecke (NL & ENG) 

+32 476 52 32 43 +32 486 49 01 09 

laurent.jacquet@creg.be  marleen.vanhecke@elia.be 

 

Sophie Lenoble (FR) Jean Fassiaux (FR) 

+32 477 33 05 79 +32 474 46 87 82   

sophie.lenoble@creg.be jean.fassiaux@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 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. 

www.creg.be 

 

Over Elia System Operator nv 

Elia is beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt en verantwoordelijk voor 

de transmissie van elektriciteit in België. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. 

Zo voorzien we het Belgische net van elektriciteit en beheren we ca. 8.500 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de samenleving een 

robuust elektriciteitsnet dat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een 

katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar 

energiesysteem.  

www.elia.be  
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