
 

CREG keurt bijgestelde transmissietarieven goed  
voor de periode 2012-2015 

 

 Goedkeuring door de regulator van het bijgestuurde tariefvoorstel 
ingediend door Elia op basis van de door de CREG gepubliceerde 
aangepaste tariefmethodologie voor het vastleggen van de 

transmissietarieven.  
 Nagenoeg geen veranderingen in de globale tarifaire enveloppe die nodig 

is om de kosten van Elia te dekken, maar wel een wijziging van de 
tariefstructuur, met als gevolg dat ook de toewijzing van de kosten aan 
de netgebruikers verandert. 

 Rechtsstabiliteit en visibiliteit voor de marktpartijen wat de nieuwe 
transmissietarieven die nu zijn vastgelegd.  
 

Het Directiecomité van de CREG heeft op 16 mei 2013 het bijgestuurde tariefvoorstel goedgekeurd dat Elia 
had ingediend op basis van de aangepaste tariefmethodologie voor het vastleggen van de 
transmissietarieven. Deze methodologie, die door de regulator werd gepubliceerd na raadpleging van de 
marktpartijen, houdt rekening met de ontwikkelingen in de wetgeving (met name de publicatie van de 
nieuwe elektriciteitswet van 8 januari 2012, die de bepalingen van het derde pakket Europese 
energierichtlijnen in Belgisch recht omzet) en met het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 
februari 2013 (dat de eerdere beslissing tot goedkeuring van de transmissietarieven voor de periode 2012-

2015 vernietigde). 
 
De globale tarifaire enveloppe die nodig is om de kosten van Elia in het kader van haar taken als beheerder 
van het transmissienet voor elektriciteit te dekken, vertoont een lichte daling door het feit dat er rekening 
werd gehouden met de realiteit van 2012, die lager uitviel dan de prognoses die bij de berekening van het 
tariefvoorstel in december 2011 in aanmerking werden genomen. 

 
De tariefbestanddelen die betrekking hebben op de producenten werden daarentegen als volgt gewijzigd: 

- de ‘volume fee’ voor ARP (Access Responsible Parties) is geschrapt; 
- de injectietarieven voor infrastructuurkosten bedragen nul voor de periode 2012-2015; 
- de injectietarieven voor ondersteunende diensten zijn naar beneden bijgesteld. 

 
De nieuwe tarieven voor ondersteunende diensten en systeembeheer, toegepast op de afname van energie, 

zullen in werking treden op 1 juni 2013. De nieuwe tarieven voor het gebruik van het net, toegepast op het 
vermogen, zullen in werking treden op 1 januari 2014. 
 
Globaal genomen zullen de gemiddelde tarieven die aan de producenten worden gefactureerd, met 52 % 
afnemen voor de periode 2012-2015. 
 
De gemiddelde kosten die aan de verbruikers worden gefactureerd, zullen bijgevolg als volgt toenemen: 

 

- voor een industriële afnemer aangesloten op het hoogspanningsnet (380-220-150 kV), met 29 % 

vanaf 1 juni 2013 en met nog eens 10 % vanaf 1 januari 2014; dit betekent voor de industriële 

verbruikers aangesloten op het hoogspanningsnet een verhoging met 1 tot 2 % van de 

totale elektriciteitsfactuur, afhankelijk van de verbruikskarakteristieken en het 

spanningsniveau; 
 

- voor een huishouden dat gemiddeld 3500 kWh/jaar verbruikt, zal het jaarlijks te betalen bedrag 
voor de elektriciteitstransmissie met ingang van 1 juni 2013 gaan van 32 € tot 35 € en met ingang 
van 1 januari 2014 tot 39 €. 

 
De goedkeuring van de gecorrigeerde transmissietarieven herstelt de rechtsstabiliteit die Elia nodig heeft 
om zijn taak van beheerder van het transmissienet voor elektriciteit naar behoren te vervullen. Verder biedt 
het opnieuw een doorzichtig kader voor alle marktpartijen. 
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Ter herinnering: 
 
Na beroepen van verschillende elektriciteitsproducenten vernietigde het Hof van Beroep te Brussel op 6 
februari 2013 de beslissing van de CREG tot goedkeuring van de transmissietarieven voor de periode 2012-
2015. De beslissing van de CREG dateerde van 21 december 2011. 

 
 
In het bijzonder was het Hof van Beroep niet gekant tegen het principe van de injectietarieven 
(gefactureerd aan de elektriciteitsproducenten), die door de Europese en Belgische wetgeving worden 
toegestaan. Zij was wel van oordeel dat de tenuitvoerlegging van deze injectietarieven in de vorige tarieven 
wettelijk onjuist was. Verder sprak zij zich uit over het feit dat twee andere tariefbestanddelen voor de 
producenten (tarieven voor ondersteunende diensten en voor ‘volume fee’) niet genoeg gemotiveerd waren. 

 
 
Over Elia: 
 

De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit: Elia Transmission in 
België en 50Hertz Transmission (voor 60%), één van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het 
noorden en het oosten van Duitsland). Met  1900 medewerkers en een net van zo’n 18.300 km 
hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindverbruikers behoort de Groep tot de top 5 van 
de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van 

elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de 
invoer en de uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een drijvende kracht in de 
ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.  
 
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier 
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan.  

 
De Groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming 
waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
 
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: 
 
Media: 

Axelle Pollet   +32 2 546 75 11  +32 475 84 38 91 axelle.pollet@elia.be 
Barbara Verhaegen +32 2 546 73 78 +32 473 65 39 47 barbara.verhaegen@elia.be 
 
 

Investor relations: 
Tom Schockaert +32 2 546 75 79 +32 494 42 28 65 investor.relations@elia.be 
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