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4 juli 2022 
CREG LEGT TARIEFMETHODOLOGIEËN VAST VOOR ELIA EN FLUXYS 
 
Het directiecomité van de CREG heeft de methodologieën vastgelegd voor het bepalen van de 

transmissienettarieven voor elektriciteit en de vervoersnettarieven, de opslagtarieven voor aardgas en de 

LNG-tarieven voor de periode 2024 – 2027. Deze methodologieën bouwen verder op beproefde principes 

die werden verfijnd en aangevuld om de prestaties van de netbeheerders te verbeteren, de integratie van 

de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling op vlak van 

energietransitie te stimuleren. De regulering beoogt zo een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit 

van de gepresteerde diensten en de kosten die door de netgebruikers worden gedragen. Op basis van 

deze methodologieën zullen Elia Transmission Belgium en Fluxys Belgium hun tariefvoorstellen indienen. 

De tarieven zullen in de loop van 2023 gekend zijn. 

 

TARIEFREGELS 2024 – 2027 VASTGELEGD 

De CREG heeft vandaag de methodologieën vastgelegd voor het bepalen van de transport-, opslag en LNG- 

tarieven in de periode 2024-2027. Deze methodologieën bevatten de regels die de Elia Transmission 

Belgium en Fluxys Belgium moeten naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun 

tarieven voor de periode 2024 – 2027, en die de regulator zal hanteren bij de behandeling van deze 

tariefvoorstellen. 

De tariefmethodologieën zijn tot stand gekomen in overleg met Fluxys Belgium, Fluxys LNG en Elia 

Transmission Belgium, gevolgd door een afzonderlijke openbare raadpleging over elk voorontwerp. Zoals de 

wet voorziet, werden de aangepaste ontwerpbesluiten daarna meegedeeld aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 

 

BEPROEFDE PRINCIPES BLIJVEN BEHOUDEN 

Om voor de netgebruikers een passend aanbod tegen een billijke prijs te verzekeren, bouwen de 

tariefmethodologieën voor de periode 2024 – 2027 voor elektriciteit en voor aardgas verder op de 

beproefde principes die vandaag gelden. Waar nuttig werden deze verder verbeterd en aangevuld. Het 

resultaat is een geheel van reglementering, doelstellingen en stimulansen, zowel gericht op de kwaliteit van 

de dienstverlening als op kostenbeheersing, en dat middels een vergoeding voor de netbeheerders in de lijn 

van de voorbije jaren. Deze tariefmethodologieën vormen zo de basis voor een stabiele en voorzienbare 

regulering, die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt. 

 

TIMING VOOR HET VASTLEGGEN VAN DE TARIEVEN 

Aan de hand van de tariefmethodologie kan Fluxys Belgium tegen 1 januari 2023 een tariefvoorstel 

opmaken. Het zal daarover zelf eind dit jaar nog consulteren. Voor eind mei 2023 zal de CREG vervolgens de 

tarieven goedkeuren die op dat moment zullen worden gepubliceerd en die zullen gelden van 

1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.  

Wat het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie betreft, zal 

Elia Transmission Belgium, na haar raadpleging over de factoren die bepalend zijn voor dat dossier, begin  

mei 2023 een tariefvoorstel indienen. Hier voorziet de CREG dat de tarieven tegen begin november 2023 

gekend zullen zijn. 
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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. 

www.creg.be 

http://www.creg.be/

