Persbericht van 4 december 2015
CREG keurt de tarieven van Elia voor 2016-2019 goed
De CREG en Elia kondigen met genoegen aan dat het directiecomité
van de CREG het tariefvoorstel van Elia voor de regelgevende
periode 2016-2019 heeft goedgekeurd. Het goedgekeurde budget ligt
lager en waarborgt kostenbeheersing ten bate van de consument.
Elia zal over de nodige middelen beschikken om haar ambitieuze
investeringsprogramma voor België uit te voeren
Het goedgekeurde budget biedt de transmissienetbeheerder de middelen die ze
nodig heeft om haar wettelijke opdrachten uit te voeren, inclusief de realisatie van
een ambitieus investeringsprogramma voor België dat oploopt tot meer dan 1,6 *
miljard euro voor de periode 2016-2019. De nieuwe tariefmethodologie zal de
CREG toelaten om de uitvoering van dit investeringsprogramma permanent op te
volgen. De tarieven 2016-2019 zijn onder meer gebaseerd op een nieuw
stimuleringsmechanisme dat de CREG heeft goedgekeurd. Dit mechanisme werd
ontwikkeld

om

de

uitvoering

van

de

voornaamste

versterkings-

en

ontwikkelingsprojecten voor het transmissienet te ondersteunen.
De evolutie van het goedgekeurde budget is onder controle
De introductie van incentives om de kwaliteit van de diensten van de
netbeheerder te versterken zal geen verhoging van de tarieven met zich
meebrengen. Ondanks de inflatie ligt het gemiddelde jaarlijkse budget dat
goedgekeurd werd voor de periode 2016-2019 2,5% lager dan het budget voor
2015. Deze daling garandeert dat het aandeel van de transmissiekosten in de
elektriciteitsfactuur van de eindgebruiker stabiel en beperkt blijft.
Nieuwe tariefmethodologie
De tarieven voor 2016-2019 werden voorbereid, berekend en goedgekeurd
volgens de nieuwe tariefmethodologie die het directiecomité van de CREG in
december 2014 heeft goedgekeurd. De nieuwe methodologie is het resultaat van
een constructieve samenwerking tussen de CREG en Elia en een uitgebreide
publieke consultatieronde.
* Nemo-project niet inbegrepen
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annemarie.devreese@creg.be
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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, 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.
www.creg.be
Over Elia
www.elia.be
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