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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna de vraag tot goedkeuring van het aangepast tariefvoorstel 2012-2015 voor 

het transmissienet van elektriciteit, ingediend door ELIA SYSTEM OPERATOR N.V.  

(hierna : « Elia ») op 13 december 2011. 

 

In haar beslissing1 van 24 november 2011 heeft de CREG het tariefvoorstel van Elia van 30 

juni 2011 afgewezen en 26 elementen geïdentificeerd waarvoor een aanpassing nodig was 

opdat de CREG haar goedkeuring zou kunnen verlenen. In onderhavige beslissing gaat de 

CREG na in welke mate Elia in haar aangepast tariefvoorstel een passend gevolg heeft 

gegeven aan haar concrete vragen naar aanpassing. 

 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat deze beslissing uit zeven delen: 

 

(i) het eerste deel bevat de rechtsgrond waarop de CREG zich baseert voor het 

nemen van onderhavige beslissing; 

(ii)  de CREG behandelt in het tweede deel de toegepaste tarifaire methodes, samen 

met de identificatie van het tariefvoorstel en het aangepast tariefvoorstel; 

(iii) het verloop van de procedure wordt beschreven in het derde deel; 

(iv) het plan voor de verbetering van de efficiëntie en de productiviteit wordt 

geanalyseerd in het vierde deel; 

(v) de analyse van de aanpassingen die Elia voorstelt is vervat in het vijfde deel; 

(vi) als zesde deel is een algemeen voorbehoud geformuleerd; 

(vii) de eigenlijke beslissing is opgenomen in deel zeven.  

 

Het Directiecomité van de CREG heeft deze beslissing goedgekeurd tijdens zijn vergadering 

van 22 december 2011. 

  

 

 

                                                 
1
 CREG, Décision (B)111124-CDC-658

 
E/18 relative à «la proposition tarifaire de la SA ELIA SYSTEM 

OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015», 24 november 2011. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

‘De CREG’: de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas zoals 

beschreven in artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt  

 

Wet van 29 april 1999 of ‘Elektriciteitswet’: de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

 

‘ELIA’: NV ELIA System Operator die met ingang van 17 september 2002 op federaal 

niveau aangesteld is als beheerder van het transmissienet in de zin van artikel 10, § 1, van 

de wet van 29 april 1999. ELIA System Operator NV beschikt eveneens over de nodige 

licenties van de drie gewesten voor de elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV en 

70 kV. Alle elektriciteitsnetten onder haar beheer hebben daarom een transmissiefunctie 

 

‘Voorlopige Tarifaire Methoden’: Het Besluit van de CREG (Z)111124-CDC-1109/1‘tot 

vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 

voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 

transmissiefunctie’, bedoeld in artikel 37 (10) van de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees 

parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 

interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,zoals goedgekeurd 

door het Directiecomité van de CREG op 24 november 2011. 
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I. RECHTSGROND  

 

1. De omzettingstermijn van Richtlijn 2009/72/EG is op 3 maart 2011 verstreken2. Tot nu 

toe heeft de Belgische Staat deze richtlijn niet omgezet. 

 

2. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft weliswaar, op 15 december 2011 de 

wet aangenomen houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 met betrekking tot het 

transport van gasachtige producten en andere door middel van leidingen3. Voor zover 

gekend door de CREG is deze wet nog niet bekrachtigd, noch bekendgemaakt.  In elk geval 

is deze nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en is dus a fortiori nog niet in 

werking getreden. 

 

Rechtsleer4 en rechtspraak5 zijn het eens over het feit dat, zelfs gestemd, bekrachtigd of 

bekendgemaakt, kan een wet niet toegepast worden zolang ze niet in werking getreden is (in 

elk geval wanneer de toepassing ervan leidt tot het opleggen van verplichtingen aan derden).  

 

De inwerkingtreding is op zichzelf de akte die de toepasbaarheid van de wet met zich 

meebrengt.  Anders gezegd, dergelijke inwerkingtreding vindt slechts plaats tien dagen na de 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (of binnen de eventuele termijn die voorzien is, wat 

evenwel niet het geval is voor de tarifaire bepalingen). 

 

De CREG is verplicht om bij haar beslissingen rekening te houden met de wetgeving die 

bestaat op het ogenblik van haar beslissing.  

 

De huidige beslissing is genomen op 22 december 2011. 

 

Het is dan ook dringend dat deze beslissing onmiddellijk en zonder verwijl genomen wordt, 

gezien de noodzaak om aan de netbeheerder de toepassing van de tarieven toe te laten met 

ingang vanaf 1 januari 2012 en om aan de netgebruikers toe te laten voldoende tijd vooraf de 

                                                 
2
 Artikel 49 Richtlijn 2009/72/EG. 

3
 Parl. Doc, Kamer, gewone zitting, 2011-2012, 53-1725/010. 

4
 Zie bv. C. HOREVOETS, « Les principes qui régissent la promulgation et la publication des lois, 

arrêtés et règlements et leurs effets », C.D.P.K., 1998, p. 413 ; P. POLELIER, Toepassing van de wet 
in de tijd, Antwerpen, Story-scientia, 1999, n° 26. 
5
 Zie in het bijzonder Cass., 5 januari 1956, Arr. Cass., 1956, p. 399. 
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tarieven te kennen die vanaf dezelfde datum toepasbaar zijn6. In dit verband zou elk uitstel 

van het nemen van onderhavige beslissing, zelfs met enkele dagen, de marktwerking 

schaden. 

 

Daarenboven weze opgemerkt dat 22 december 201 de datum is van de laatste vergadering 

van het jaar 2011 van het Directiecomité van de CREG. 

 

Zelfs zonder dat het nodig is om de vraag van de overeenstemming tussen de wet gestemd 

op 15 december 2011 en het Europees recht te behandelen, moet vastgesteld worden dat 

deze wet voor de CREG niet van toepassing is vermits zij nog niet in werking is getreden.   

 

3. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, lijkt de huidige beslissing compatibel met 

de wet gestemd op 15 december 2011.  Voornoemde wet bevat inderdaad een artikel 18, dat 

enerzijds het Tarievenbesluit van 8 juni 2007 vervangt en anderzijds de CREG toelaat om 

elke nuttige overgangsregeling voor de tarieven uit te werken.  

 

4. Op grond van artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG dient iedere lidstaat één 

enkele nationale regulerende instantie op nationaal niveau aan te wijzen. In België is de 

CREG de nationale regulerende instantie op grond van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

 

5. Als eerste taak van de regulerende instantie bepaalt artikel 37, lid 1, van Richtlijn 

2009/72/EG: “vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of 

distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor”. 

 

6. Conform artikel 37, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG is de vaststelling van de tarifaire 

methode, een minimale en exclusieve bevoegdheid van de regulator. De mogelijkheid die 

onder de tweede richtlijn bestond om een tarifaire methode uitgaande van de regulator, aan 

een ander orgaan van de lidstaat voor te leggen, teneinde het in een formeel besluit op te 

                                                 
6
 In dit verband wordt verwezen naar de antwoorden van de CREG op geformuleerde opmerkingen op 

dezelfde datum als de eerste beslissing, zoals geformuleerd in het consultatieverslag van 24 
november 2011. 
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nemen, is onder de derde richtlijn niet meer mogelijk7. In België is het dus niet langer 

mogelijk dat van de CREG verlangd wordt een tarifaire methode aan de Koning voor te 

leggen, teneinde deze in de vorm van een Koninklijk besluit te bekrachtigen. 

 

De tarifaire bepalingen die formeel nog van kracht zijn tot de inwerkingtreding van de wet 

van 15 december 2011 (met name de artikelen 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 12sexies, 

12septies en 12novies van de Elektriciteitswet8, alsook het Tarievenbesluit van 8 juni 20079) 

zijn dan ook – sinds het einde van de omzettingstermijn op 3 maart 2011 – in strijd gekomen 

met Richtlijn 2009/72/EG, in de mate dat deze de tarifaire methode bepalen.  

 

                                                 
7
 Zie het gebrek aan equivalent, na art. 37, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG, van een bepaling zoals art. 

23, lid 3, van Richtlijn 2003/54/EG, alsook (a contrario) art. 37, lid 2, van Richtlijn 2009/72/EG. Zie 
verder de interpretatieve nota van de Europese commissie dd. 22 januari 2010 “The regulatory 
authorities », blz. 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 41 of the Gas Directive are the key 
Articles that provide for the duties of the NRA. [...] Some of the duties are to be fulfilled solely by the 
NRA (core duty); other duties can be carried out by other authorities [...] These core duties include: 
duties in relation to tariffs for access to transmission and distribution networks [...] Under Article 37(6)-
(7) of the Electricity Directive and Article 41(6)-(7) of the Gas Directive, the NRA must be responsible 
for fixing or approving sufficiently in advance of their entry into force at least the methodologies used 
to calculate or establish the terms and conditions for connection  and access to national networks, 
provision of balancing services and access to cross-border infrastructures. [...] Under the second 
Electricity and Gas Directives, it was possible for the NRA to submit the tariff or the methodology for 
formal approval to the relevant body of the Member State and for the relevant body to approve or 
reject the draft NRA decision. This is contrary to the provisions of the new Electricity and Gas 
Directives, which unequivocally establish that the NRA must be able to take decisions autonomously 
and that its decisions are directly binding”.  
(vrije vertaling: “De Artikelen 37 van de Elektriciteitsrichtlijn en 41 van de Gasrichtlijn zijn de 
kernartikels waarin de bevoegdheden van de NRI bepaald zijn. [...] Sommige van de bevoegdheden 
dienen enkel door de NRI te worden vervuld (kernverplichting), terwijl andere bevoegdheden door 
andere overheden kunnen worden uitgeoefend [...] Deze kernbevoegdheden omvatten bevoegdheden 
die betrekking hebben op de tarieven voor toegang tot transmissie- en distributienetten [...] Krachtens 
Artikel 37(6)-(7) van de Elektriciteitsrichtlijn en Artikel 41(6)-(7) van de Gasrichtlijn moet de NRI 
bevoegd zijn, voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de inwerkingtreding voorafgaande 
goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden 
inzake de aansluiting op en toegang tot de nationale netten, het leveren van evenwichtsdiensten en 
toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren. [...] Onder de tweede Elektriciteits- en Gasrichtlijnen 
was het voor de NRI mogelijk het tarief of de methode inzake formele goedkeuring over te maken aan 
de relevante instantie van de lidstaat en was het voor de relevante instantie mogelijk om de 
ontwerpbeslissing van de NRI goed te keuren of te verwerpen. Dit druist in tegen de bepalingen van 
de nieuwe Elektriciteits- en Gasrichtlijnen, die ondubbelzinnig bepalen dat de NRI in staat moet zijn 
autonoom beslissingen te nemen en dat haar beslissingen rechtstreeks bindend zijn”.) 
8
 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

9
 Koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de 

controle op het totaalinkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen 
kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van 
de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal 
transmissienet. 
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Voor zover dat nog nodig was, is het voorgaande zowel bevestigd door het Grondwettelijk 

hof10 als door de afdeling Wetgeving van de Raad van State in zijn advies11 over een 

voorontwerp van wet over de omzetting van de Europese Richtlijn naar Belgisch recht. 

 

7. Als gevolg van het principe van de voorrang van het Unierecht, heeft elke 

overheidsinstantie (dus ook de CREG)  de plicht om de nationale bepalingen die ermee 

strijdig zijn, buiten toepassing te laten12.  

 

8. Gelet op het voorgaande mag de CREG de tarifaire methode uit het Belgisch recht, 

zoals bepaald in de artikelen 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 12sexies, 12septies en 

12novies van de Elektriciteitswet6 alsook in het Tarievenbesluit van 8 juni 2007, sinds 3 

maart 2011 niet langer toepassen. 

 

9. Uit voorgaande blijkt dat de CREG, op het eerste gezicht, niet in staat zou zijn 

beslissingen te nemen over tarifaire aangelegenheden.  

 

De CREG zou dus het gebrek aan rechtsgeldige juridische grond moeten vaststellen en het 

tariefvoorstel van ELIA zonder meer moeten verwerpen. 

 

Een dergelijke oplossing zou natuurlijk problemen stellen, feitelijk en juridisch gezien. De 

geldigheidsduur van de van kracht zijnde transmissietarieven verstrijkt op 31 december 

2011. Het laten verlopen van deze vervaltermijn zonder dat de CREG nieuwe tarieven heeft 

goedgekeurd, zou een belangrijke juridische en economische onzekerheid scheppen en de 

ganse markt verstoren. ELIA is immers niet bevoegd tarieven toe te passen die niet 

voorafgaandelijk door de CREG goedgekeurd werden. ELIA is aan de ene kant gebonden 

aan de voortzetting van de haar toevertrouwde missies van algemeen belang maar is aan de 

andere kant, als commerciële onderneming, niet geneigd diensten aan te bieden waarvoor 

ze niet vergoed wordt. De netgebruikers moeten, op hun beurt, het voornoemde net kunnen 

gebruiken en zullen aanspraak maken op hun recht op toegang tot dit net aan de door de 

regulator goedgekeurde tarieven die gepubliceerd worden vóór de toepassing ervan. 

 

                                                 
10

 Arrest 97/2011 van 31 mei 2011. 
11

 Advies 49.570/3 van 31 mei 2011, randnr. 38.1 (Parl.St.Kamer, gew.zitt.2010-2011, 1725/001 p 
289) 
12

 H.v.J. 103/88 van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo SpA v Commune di Milano 103/88, Rec.p.1839, 
punten 29 en volgende. 
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Met andere woorden, de niet-naleving van tarifaire bepalingen van nationaal recht strijdig 

met de richtlijn zou de continuïteit van een openbare dienstverlening in de weg staan en 

aldus het hele Belgische elektriciteitssysteem ontwrichten. 

 

In het licht van het voorgaande dient benadrukt dat de administratieve autoriteiten niet alleen 

verplicht zijn de toepassing van bepalingen van nationaal recht die hen strijdig zijn, te 

weigeren. Krachtens de voorrang van het Europees recht zijn deze autoriteiten (met inbegrip 

van de CREG) eveneens gehouden aan het verlenen van een conforme interpretatie aan de 

bestaande bepalingen van intern recht, zodat het Europees recht uitgevoerd kan worden. 

Deze autoriteiten kunnen bovendien ook, op vraag van particulieren, rechtskracht verlenen 

aan bepalingen van niet-omgezette richtlijnen met rechtstreekse werking. 

 

10. Daartegenover voorziet artikel 37 (10) van de richtlijn 2009/72 de bevoegdheid voor 

de regulator om zowel de methodes als de toegepaste tarieven te wijzigen, evenals de 

bevoegdheid om voorlopige transmissienettarieven en methodes vast te leggen, in geval van 

vertraging in de goedkeuring van de tarieven. Die bepaling stelt nl.:  

 

“De regulerende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de transmissie- en 

distributiesysteembeheerders te verlangen dat zij de voorwaarden wijzigen, met 

inbegrip van de in dit artikel bedoelde tarieven of methoden, om ervoor te zorgen dat 

deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. In geval van 

vertraging bij de vaststelling van transmissie- en distributietarieven hebben de 

regulerende instanties de bevoegdheid om transmissie- en distributietarieven en de 

berekeningswijzen hiervan voorlopig vast te stellen of goed te keuren en een besluit 

te nemen over passende compensatiemaatregelen indien de definitieve transmissie- 

en distributietarieven of berekeningswijzen afwijken van deze voorlopige tarieven of 

berekeningswijzen”. 

 

11. Vooreerst rijst de vraag of een overheid als de CREG de Richtlijn ten overstaan van 

een particulier kan invoeren (ELIA in het bijzonder). In dit verband wijst de CREG op twee 

feitelijke elementen die haar toelaten te oordelen dat de toepassing daadwerkelijk gevraagd 

wordt door particuliere personen. 

 

Enerzijds heeft ELIA door het indienen van haar dossier op 30 juni 2011 de CREG gevat om 

de voorgestelde tarieven goed te keuren. Op die datum was de termijn voor de omzetting 

van de richtlijn 2009/72 reeds verstreken en mocht de tarifaire methode vastgelegd in het 

Koninklijk besluit meerjarentarieven van 8 juni 2007 niet meer toegepast worden omwille van 
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de strijdigheid met de genoemde richtlijn. Daarom kan de vraag tot goedkeuring uitgaande 

van ELIA geïnterpreteerd worden als een vraag van ELIA (te weten een ‘particulier’ in de zin 

van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie voor wat betreft de directe verticale 

werking van de richtlijnen)  naar de toepassing van de tarifaire bepalingen van de richtlijn om 

zo haar recht te vrijwaren op het verkrijgen van gereguleerde nettarieven met ingang van 1 

januari 2012.  

 

In dat verband kan worden benadrukt dat ELIA, in de toelichting van de rechtsgrond van haar 

tariefvoorstel, uitdrukkelijk – zij het in ondergeschikte orde - naar de artikelen 37.6 en 37.10 

van de richtlijn verwijst:  

 

« Au jour du dépôt de la Proposition tarifaire, le contexte régulatoire est formé de la 

loi du 29 avril 1999 […], en particulier des ses articles 12 à 12septies, et de 

l’exécution qui a été donnée à ces dispositions au travers l’arrêté royal du 8 juin 2007, 

[….] 

 

Bien que ce cadre réglementaire ne prenne pas en compte à ce jour le prescrit de la 

Directive 2009/72/EC, il constitue l’unique texte légal en vigueur régissant actuellement 

les obligations d’ELIA en matière des tarifs de transport. En conséquence, ELIA 

soumet, à titre principal, la Proposition tarifaire ci-jointe à l’approbation de la CREG sur 

la base de la loi électricité et de son arrêté d’exécution.[….] 

 

Afin de disposer de ces ressources et de favoriser un bon fonctionnement du marché 

de l’électricité, ELIA soumet, à titre subsidiaire, la Proposition Tarifaire ci-annexée à 

l’approbation de la CREG en vertu d’une méthodologie tarifaire, faisant partie 

intégrante de la Proposition tarifaire. [….] 

 

Établir la proposition tarifaire sur base de la Méthodologie tarifaire proposée est la 

seule démarche pouvant correspondre à l’article 37.6 de la nouvelle Directive 

2009/72/EC, puisque celle-ci est l’unique méthodologie connue suffisamment à 

l’avance avant son entrée en vigueur, et en temps utile pour la détermination de tarifs 

applicables dès janvier 2012. Cette manière de procéder n’est pas incompatible avec 

l’article 37.10 de la Directive 2009/72/EC, en ce sens qu’elle permet à la CREG 

d’approuver des tarifs en vertu d’une méthodologie tarifaire provisoire, dans l’attente 

de la méthodologie tarifaire définitive qu’elle déterminera en application de la 

Directive dès qu’elle sera transposée en droit belge ». 
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Om een beslissing te kunnen nemen (en dus de marktwerking mogelijk te maken ondanks 

het gebrek aan tarifaire bepalingen van intern recht die in overeenstemming zijn met de 

Richtlijn) gebruikt de CREG in deze in hoofdzaak de rechtsgrond die Elia zelf aanvoert. Het 

enige verschil is dat de CREG daarbij niet de tarifaire methode hanteert die Elia eenzijdig en 

zonder enige beslissingsbevoegdheid terzake heeft opgesteld, doch de methode toepast die 

zij ter consultering aan de markt heeft voorgelegd en  vervolgens op basis van haar 

exclusieve bevoegdheden heeft goedgekeurd 

 

Anderzijds heeft een vertegenwoordiger van een belangrijke Belgische industriële 

beroepsfederatie de CREG er over geïnformeerd dat zijn leden thans geen 

contractvernieuwingen voor elektriciteitsleveringen konden afsluiten omdat de leveranciers 

hiertoe niet wilden overgaan, ‘onzeker als ze waren over de toekomstige nettarieven’. Ook 

van de kant van de leveranciers (nl. FEBEG) werd aan de CREG gevraagd dat nieuwe 

transmissietarieven tijdig bepaald en bekendgemaakt worden. 

 

Ook dit kan opgevat worden als een vraag van particulieren naar de bescherming door de 

regulator van hun rechten op de rechtstreekse werking van een richtlijn. 

 

De CREG neemt akte van deze verschillende verzoeken tot goedkeuring van de 

transmissietarieven. Met onderhavige beslissing heeft ze de intentie de continuïteit te 

verzekeren van de openbare dienstverlening en de werking van de elektriciteitsmarkt, door 

haar competenties te interpreteren conform richtlijn 2009/72/EG, teneinde het tarifair regime 

waarin deze richtlijn voorziet ingang te doen vinden. 

 

Deze oplossing is niet alleen mogelijk, ze dringt zich zelfs op, gezien de verplichting van een 

conforme interpretatie. 

 

12. In het licht van beide voornoemde elementen, is er derhalve geen sprake van het 

ambtshalve opdringen van een richtlijn door een overheid aan een particulier, maar over de 

bescherming van het recht van die particulieren op een rechtstreekse werking van de 

bepalingen van een richtlijn en dit op hun vraag. 

 

Het feit dat de erkenning van het recht van een particulier om zich te beroepen op de 

rechtstreekse werking van een richtlijn, onrechtstreeks bindende – in voorkomend geval 

negatieve-   gevolgen kan hebben voor een andere particulier (of voor hemzelf) wordt 

aangenomen in de rechtsleer en de rechtspraak. Het gaat evenwel niet zozeer om het 

opdringen van een richtlijn door een overheid aan een particulier, hoewel de concrete 
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werking er dicht bij aanleunt13. 

 

13. Artikel 37(10) van de richtlijn 2009/72/EG beantwoordt overigens aan de 

voorwaarden voor een rechtstreekse werking. De bepaling is inderdaad klaar en duidelijk: ze 

machtigt de regulator om een tarief- of methodewijziging te verzoeken om welbepaalde 

redenen, alsook om voorlopige tarieven en methoden vast te leggen in geval van vertraging 

bij de goedkeurig van de tarieven. Deze mogelijkheid is bovendien onvoorwaardelijk gesteld: 

de lidstaten hebben geen enkele handelingsruimte om deze bepaling waarin de regulator 

een bevoegdheid toebedeeld krijgt, in te perken. Er wordt daarenboven gesteld dat de op 

grond van artikel 37(10) aan de regulator toegewezen bevoegdheden de vier tariefopties 

beslaan (bepaling of goedkeuring van de tarieven of van de methoden). De inwerkingtreding 

van deze bevoegdheden doet dus geen afbreuk aan de keuze van de lidstaat voor een 

bepaalde optie. Tot slot vereisen de in artikel 37(10) beoogde bevoegdheden van de 

regulator geen enkele uitvoeringsmaatregel van welke nationale overheid ook om van kracht 

te kunnen gaan.  

 

Tot slot wordt nog vastgesteld dat het Hof van Beroep van Brussel meermaals heeft 

bevestigd dat de CREG, ongeacht de wettelijkheid in nationaal recht van het tariefkader, 

verplicht is haar taken te blijven vervullen op grond van het op Europees niveau14 bepaalde 

kader. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft op haar beurt gepreciseerd, op 

nog specifiekere wijze zelfs, dat, met ingang van 3 maart 2011, het alleen aan de CREG 

toekomt om voorlopige beslissingen te nemen inzake tarieven, met het oog op het opvullen 

van het juridisch vacuüm ingevolge het niet-omzetten van de richtlijn en de strijdigheid ervan 

                                                 
13

 Zie met name C.E.J. C-201/02 van 7 januari 2004, Wells ; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, 
Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 600 ; K. PLATTEAU, “Gevolgen van niet-
implementatie van het derde liberaliseringspakket”, in K.Deketelaere en B. Delvaux (ed.), Jaarboek 
Energierecht 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011 p. 417, nr. 25 en de geciteerde rechtspraak 
14

 Zie bv Brussel, 15 juni 2011, 2008/KB/142 (Stad Waver /CREG):  
“Het is trouwens onmogelijk om uit de onwettigheid van een tariefbesluit of de tegenspraak tussen een 
bekrachtigingswet en een internationale rechtsnorm, lees de eventuele vernietiging van een 
bekrachtigingswet van een tariefbesluit door het Grondwettelijke Hof, af te leiden dat de CREG niet 
meer in staat zou zijn om tarieven vast te leggen, zoals de communautaire rechtsnormen eisen.” 
In andere arresten heeft datzelfde Hof de CREG gedwongen om opnieuw uitspraak te doen in 
tariefzaken, met name “gelet op de Europese normen”, terwijl het de CREG tegelijk verbood om een 
Tariefbesluit toe te passen en erkende dat er geen enkele andere norm van intern recht bestond 
waarmee de CREG rekening kon houden (Brussel, 7 januari 2010, 2009/AR/2261, TECTEO/CREG; 
Brussel, 7 januari 2010, 2009/KB/2257 (Stad Waver/CREG). 
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met de huidige, vigerende tarifaire bepalingen15. Tenslotte heeft een vertegenwoordiger van 

de Europese Commissie tijdens een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

bevestigd dat  « door in dit geval te anticiperen [op de omzetting door de Belgische wetgever 

van de derde richtlijnen en door tariefbeslissingen te nemen zonder de omzetting van de wet 

af te wachten], stelt de regulator een daad van goed bestuur”16 

 

14. Uit het voorgaande blijkt dat het artikel 37(10) van de richtlijn 2009/72 de 

bevoegdheid van de CREG in casu motiveert.  De omzettingswet die op 15 december 2011 

gestemd werd (in het bijzonder zijn artikel 16) zou een grond voor onderhavige beslissing 

kunnen vormen, maar is nog niet van kracht en dus nog niet van toepassing. 

 

15. In ondergeschikte orde moet gesteld worden dat de verordening (EC) n° 714/2009 

van het Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 over de toegangsvoorwaarden 

tot het net voor grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit (hierna: “de Verordening 

714/2009”) bepaalde tarifaire beschikkingen bevat.  Enerzijds bevat artikel 14 van 

voornoemde verordening de basisregels voor de tarieven voor toegang tot het 

transmissienet; daar wordt in het bijzonder gepreciseerd dat de tarieven de werkelijke kosten 

moeten reflecteren, in de mate dat ze overeenstemmen met de kosten van een efficiënte 

netbeheerder met een vergelijkbare structuur.  Anderzijds voorziet artikel 19 van diezelfde 

verordening dat de reguleringsautoriteiten moeten waken over de eerbiediging van deze 

verordening wanneer zij de functies uitoefenen die hun zijn toegekend. 

 

Anders gezegd, de CREG is in deze gevat door een vraag tot goedkeuring van tarieven en is 

dus verplicht tot uitvoering.  In dit verband kan – en zelfs moet – zij rekening houden met de 

regels bedoeld in de genoemde verordening.  In overeenstemming met de aard ervan, is de 

verordening rechtstreeks toepasbaar in het interne rechtsbestel, zonder dat het nodig (zelfs 

                                                 
15

 Parl. Doc. Kamer, g.z. 2010-2011, 1725/001, p.289 “Het gegeven dat er door de opheffing van de 
twee aangehaalde Koninklijke besluiten een juridisch vacuüm ontstaat, neemt immers niet weg dat het 
sinds het verstrijken van de uiterste omzettingsdatum van richtlijn 2009/72/EG aan de CREG is om dit 
vacuüm op te vullen en zelf de nodige voorlopige maatregelen vast te stellen indien het vaststellen 
van de tarieven vertraging oploopt, hetzij door te beslissen om (bepaalde aspecten van) de oude 
tariefmethodologie te handhaven, hetzij door meteen te voorzien in een tijdelijke regeling of 
overgangsregeling, in afwachting van een definitieve, door haar vast te stellen regeling.” 
16

 Parl. Doc. , Kamer, gewone zitting 2011-2012, doc. 53-1725/008, p. 61 en 64 : « M. Clarinval  
herinnert eraan dat de CREG tariferingsprocedures heeft opgezet, terwijl parallel het Belgisch 
Parlement zich buigt over het wetsontwerp tot omzetting van de Europese richtlijn inzake energie. Die 
dubbele procedure verontrust de distributienetbeheerders. Wat is de juridische waarde van een 
procedure waarbij een tarifering wordt uitgevoerd die plaats heeft terwijl het Parlement tegelijkertijd 
een wetsontwerp bespreekt dat deze aangelegenheid wijzigt [...]B. Antwoorden van de genodigden  
Mme Inge Bernaerts (Europese Commissie– DG Énergie) [...]Wat de verlenging van de actuele 
tarieven betreft, merkt de spreekster op dat de Richtlijn op 3 maart 2011 in werking is getreden en dus 
zijn België en een aantal landen eigenlijk al in gebreke. Het is een daad van goed bestuur dat de 
regulator hier anticipeert[...] ». 
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niet mogelijk) is voor de Belgische wetgever om deze om te zetten. 

 

Voornoemde verordening vormt dus een bijkomende rechtsgrond die de CREG toelaat op 

vraag van Elia te beslissen, zelfs wanneer de derde elektriciteitsrichtlijn nog niet zou zijn 

omgezet.  
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II. TARIFAIRE METHODEN – IDENTIFICATIE 

VAN DE NETBEHEERDER – HET 

TARIEFVOORSTEL 

 

II.1 De tarifaire methoden 

 

16. Om haar tarifaire bevoegdheid verder uit te oefenen en daardoor de goede werking 

van de markt te verzekeren, is de CREG verplicht geweest om voorlopige tarifaire methoden 

vast te stellen, op basis waarvan een beslissing kan worden genomen over de 

transmissienettarieven toepasselijk vanaf 1 januari 2012. Na een publieke consultatie over 

een ‘Ontwerp van Besluit’ terzake die aanving op 22 september 2011 en waarover een 

consultatieverslag17 werd opgesteld op 24 november 2011, heeft de CREG eveneens op 24 

november 2011 een ‘ Besluit18 genomen ‘tot vaststelling van de voorlopige methoden voor 

het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en de 

toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’ (hierna: de Voorlopige 

Tarifaire Methoden).  

 

17. Naast de vaststelling van de tariefstructuur en de procedures en termijnen, voorzien 

de Voorlopige Tarifaire Methoden ondermeer de goedkeuring van het voorgestelde totaal 

inkomen, de analyse van de voorgestelde nettarieven, de criteria die de CREG zal hanteren 

bij haar redelijkheidstoets van de elementen van het totaalinkomen evenals de 

verweermogelijkheden van de netbeheerder ingeval van een afwijzende beslissing. 

 

 

II.2 Het initiële en het aangepaste tariefvoorstel 

 

18. Het tariefvoorstel is een document dat gebruikt wordt voor regulatoire doeleinden: het 

bevat het totaalinkomen, geraamd door de netbeheerder op basis van de consolidatie van 

                                                 
17

  CREG, Consultatieverslag over het Ontwerp van besluit (Z)1109015-CDC-1109 tot vaststelling van 
de methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op 
en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’, 24 november 2011.   
18

 Besluit van de CREG (Z)11124-CDC-1109/1 ‘tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het 
berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie’, 24 november 2011   
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geraamde financiële gegevens van ELIA SYSTEM OPERATOR NV, ELIA ASSET NV en 

ELIA ENGINEERING NV en is opgemaakt overeenkomstig het in België van toepassing 

zijnde boekhoudkundig referentiekader. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de integrale 

consolidatiemethode van de vennootschappen ELIA SYSTEM OPERATOR NV, ELIA 

ASSET NV en ELIA ENGINEERING NV met betrekking tot de balans en de 

resultatenrekening; de andere met ELIA verbonden ondernemingen zijn niet in de perimeter 

van het tariefvoorstel inbegrepen. 

 

19. Het tariefvoorstel, dat bestaat uit een voorgesteld totaalinkomen en uit voorgestelde 

nettarieven, heeft betrekking op het netwerk met een transmissiefunctie, dat in artikel 2, 4°  

van de Voorlopige tarifaire methode als volgt gedefinieerd wordt: “het transmissienet 

enerzijds en de distributienetten of de lokale of regionale transmissienetten met een 

spanningsniveau tussen 30kV en 70kV die hoofdzakelijk dienen voor het vervoer van 

elektriciteit voor niet-huishoudelijke afnemers en andere netten in België alsook de 

wisselwerking tussen installaties voor productie van elektriciteit en tussen elektrische netten 

met een transmissiefunctie anderzijds;” 

 

20. De geconsolideerde jaarrekening van ELIA, voorgelegd aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders en neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt 

opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals 

aangenomen voor gebruik in de Europese Unie. De consolidatiegrondslagen van deze 

financiële verslaggeving zijn daarom verschillend van de beginselen die bij het opmaken van 

het tariefvoorstel worden gebruikt19. 

 

21. De term ‘aangepast tariefvoorstel’ verwijst naar het feit dat de CREG, met toepassing 

van artikel 29 van haar Voorlopige Tarifaire Methoden, het oorspronkelijke tariefvoorstel van 

de netbeheerder heeft afgewezen en gevraagd heeft om dat voorstel op een aantal punten 

aan te passen. Over het aangepast tariefvoorstel dat de netbeheerder daarop indient neemt 

de CREG een onderhavige beslissing. 

 

 

 

                                                 
19

 Dit verschil werd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
bevestigd in haar brief van 16 augustus 2010: «Lors de l’examen [… ], le Comité de Direction de la 
CBFA a constaté la coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissements des comptes 
consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des tarifs». 
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III. PROCEDURE 

 

22. Op 30 juni 2011 heeft de CREG het tariefvoorstel van ELIA voor de regulatoire 

periode van 2012 tot en met 2015 ontvangen. 

 

23. Op 26 augustus 2011 heeft de CREG een lijst bezorgd met de inlichtingen die de 

netbeheerder bijkomend moest bezorgen.  

 

24. Op 26 september 2011 ontving de CREG de gevraagde bijkomende inlichtingen van 

ELIA. 

 

25. De CREG vroeg nog bepaalde bijkomende informatie  aan ELIA via haar e-

mailberichten van 7, 11, 21, 24, 26 en 27 oktober 2011 en op 2, 3, 8, 9 en 18 november 

2011.  

 

26. ELIA stuurde haar antwoorden aan de CREG via haar E-mails van  7, 14, 21, 24, 26 

en 27 oktober 2011 en van 3, 8 en 21 november 2011. 

 

27. Op 10 oktober 2011 heeft de CREG aan DISTRIBUTIENETBEHEERDER “A“ 

informatie gevraagd over de vergoedingen die ELIA gebudgetteerd had voor het gebruik van 

de netten van DISTRIBUTIENETBEHEERDER “A”. DISTRIBUTIENETBEHEERDER “A“ 

heeft hierop voldoende geantwoord in haar e-mailberichten van 21 oktober en 3 november 

2011. 

 

28. Op 10 november 2011 keurde het Directiecomité van de CREG het advies 

(A)111110-CDC-1116 goed betreffende “de onmogelijkheid voor ELIA System Operator NV 

te waken over de beschikbaarheid van een of meer ondersteunende diensten en deze, 

indien nodig, op te zetten voor een redelijke prijs voor het jaar 2012” 20 (hierna: “Advies 

1116”). 

 

29. In zijn beslissing van 24 november 2011 heeft het Directiecomité van de CREG het 

tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 30 juni 2011 afgewezen.  

                                                 
20

 Vrije vertaling van «l’impossibilité pour Elia System Operator S.A. de veiller à la disponibilité et, le 
cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires à un prix raisonnable pour 
l’année 2012». 
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Met haar brief en haar e-mailbericht van 24 november 2011 heeft de CREG de genoemde 

beslissing aan Elia betekend. Deze beslissing (in een uitgezuiverde versie omwille van 

vertrouwelijke elementen) werd eveneens bekendgemaakt op de website van de CREG. 

 

Elia heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid (bepaald in artikel 29, §2, 2°, van de 

Voorlopige Tarifaire Methoden) om over voornoemde beslissing van 24 november 2011 

gehoord te worden. 

 

30. Tijdens werkvergaderingen op 29 november 2011 en op 2, 6, 7 en 12 december 2011 

heeft Elia aan de CREG een aantal elementen toegelicht en documenten bezorgd 

 

31. Tijdens de werkvergadering van 7 december 2011 heeft Elia eveneens het 

verbeterplan, bedoeld in artikel 24, § 2 , van de Voorlopige tarifaire Methoden, voorgesteld, 

met inbegrip van een bijhorend voorstel over de bestemming van de uiteenlopende 

exploitatiesaldi en een voorstel van stimulansen. (zie verder onder Deel IV infra ). 

 

32. Op 13 december 2011 heeft de CREG het aangepast tariefvoorstel van Elia van 

dezelfde dag voor de regulatoire periode 2012-2015 ontvangen.  

 

In de begeleidende brief bij het aangepast tariefvoorstel vermeldt Elia het volgende: 

 

“Par la présente Elia System Operator (“Elia”) accuse bonne réception de la décision 

(B)111124-CDC-658 E/18 relative à la proposition tarifaire introduite par Elia pour la 

période régulatoire 2012-2015. 

 

En introduction de cette décision, la CREG formule ses considérations sur la base 

légale qu’elle souhaite suivre pour décider des tarifs de transport qui seront 

applicables dès 2012. 

 

Dès lors que ces considérations n’engendrent pas, à ce stade, de préjudice pour Elia, 

nous ne nous prononçons pas sur leur légitimité, mais référons aux commentaires 

déjà formulés, notamment fans le cadre de l’introduction de la Proposition Tarifaire 

2012-2015, dans le cadre de la communication d’informations complémentaires 

relative à la Proposition tarifaire 2012-2015, ainsi que dans les commentaires d’Elia à 

propos du projet d’arrêté établissant une Méthodologie Tarifaire. 
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En conséquence, et suite à la demande de la CREG dans sa décision précitée, nous 

vous prions de trouver en annexe la Proposition tarifaire adaptée d’Elia pour la 

période 2012-2015. (…) »21. 

 

33. Op 15 en 16 december 2011 ontving de CREG nog bijkomende e-mailberichten van 

Elia. 

 

 

                                                 
21

 Vrije vertaling: “Hierbij bevestigt Elia System Operator (“Elia”) de goede ontvangst van beslissing 
(B)111124-CDC-658E/18 met betrekking tot het tariefvoorstel dat Elia indiende voor de regulatoire 
periode 2012-2015.  In de inleiding van die beslissing formuleert de CREG haar overwegingen over de 
wettelijke basis die zij wenst te volgen om te beslissen over de transporttarieven die toepasbaar zijn 
vanaf 2012.  Omdat die overwegingen in dit stadium aan Elia geen nadeel berokkenen, spreken wij 
ons niet uit over hun legitimiteit, maar verwijzen wij naar de commentaren die wij reeds geformuleerd 
hebben, meer bepaald in het kader van de indiening van het tariefvoorstel 2012-2015, in het kader 
van onze communicatie over de bijkomende inlichtingen met betrekking tot het tariefvoorstel 2012-
2015, alsook in de commentaren van Elia over het Ontwerpbesluit Tarifaire Methodologie.  Daarom en 
gevolg gevend aan de vraag van de CREG in voornoemde beslissing, verzoeken wij u in bijlage het 
aangepast tariefvoorstel van Elia voor de periode 2012-2015 te willen vinden”. 
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IV. HET PLAN VOOR DE VERBETERING VAN 

DE PRODUCTIVITEIT EN DE EFFICIËNTIE, 

VOORGESTELD DOOR ELIA  

 

34. Tijdens de werkvergadering van 7 december 2011 hebben de CREG en Elia de vier 

concrete elementen van het verbeterplan bedoeld in artikel 24, § 2, van de Voorlopige 

tarifaire methoden, behandeld.  

 

Het betreft de basis voor de toegepaste tariefregulering, nl: 

 

(i) de opgelegde factor voor de verbetering van de productiviteit en de efficiëntie 

(verder onder IV.1); 

(ii) de stimulans tot verdere verbetering van de productiviteit en van de efficiëntie, 

zoals bedoeld in artikel 37 (8) van de Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 

2009 en in artikel 24, § 2, van de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG 

(verder onder IV.2); 

(iii) de elementen van het totaal inkomen waarop de factoren X en Y1 van 

toepassingen zijn evenals de bestemming van de uiteenlopende saldi (verder 

onder IV.3); 

(iv) de stimulans tot realisatie van de overige doelstellingen bedoeld in artikel 37 (8) 

van de Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 en in artikel 24, § 2, van 

de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG (verder onder IV.4). 

 

35. De CREG beslist  hierna over de vier elementen van het verbeterplan. 
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IV.1 De opgelegde factor voor de verbetering van de 

productiviteit en de efficiëntie 

 

36. Enerzijds als gevolg van de uitbreiding van de opdracht van Elia tot de zeegebieden 

waarin België zijn rechtsmacht kan uitoefenen (en de daartoe voorziene realisatie van 

aansluitingsplatformen in de Noordzee22 (vooreerst gericht op de efficiënte aansluiting van de 

off-shore windmolenparken, het zogenaamde “stopcontact”) en anderzijds als gevolg van 

andere bepalingen van het regeerakkoord van 1 december 2011  heeft Elia in haar 

aangepast tariefvoorstel haar operationele kosten verhoogd. Daarom stelde Elia op 7 

december 2011 ook voor om de totale verbetering van haar productiviteit en efficiëntie 

(‘factor X’) over de regulatoire periode 2012-2015 te herleiden van 36.000.000,00 EUR tot 

25.000.000,00 EUR.  

 

Op basis van een voorziene inflatie van 1,9% ; 2,0% en 2,1% tussen  respectievelijk de jaren 

2013/2012 ; 2014/2013 en 2015/2014 acht Elia het haalbaar om een nominaal bedrag aan X-

factor ad 25.000.000,00 EUR als volgt te spreiden over de opeenvolgende exploitatiejaren: 

 

 2012 - 10.000.000,00 EUR 

 2013 -   7.000.000,00 EUR 

 2014 -   5.000.000,00 EUR 

 2015 -   3.000.000,00 EUR 

  - 25.000.000,00 EUR 

 

37. Wat de X-factor betreft, stelt de CREG vast dat deze in het totaal overeenkomt met 

de X-factor die aan Elia werd opgelegd voor de lopende regulatoire periode 2008-2011. Dit is 

het logische gevolg van de keuze van de CREG in 2007 om de zogenaamde ‘incumbent 

inefficiency’ die de CREG in de loop van 2007 via een benchmarkingproject had vastgesteld, 

te spreiden over 2 opeenvolgende regulatoire periodes.  

 

 

                                                 
22

 In haar aangepast tariefvoorstel houdt Elia rekening met de operationele kosten verbonden aan de 
projecten over de platformen in de Noordzee, maar er zijn nog geen investeringskosten opgenomen. 
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IV.2 De stimulans tot verdere verbetering van de 

efficiëntie, zoals bedoeld in artikel 37 (8) van de 

Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 en in 

artikel 24, § 2, van de Voorlopige Tarifaire Methoden 

van de CREG  

 

38. Elia is voorstander van een klassiek stelsel van incentive regulation. Zoals ook tijdens 

de vroegere regulatoire periode het geval was, zal voor een aantal elementen van het totaal 

inkomen, het verschil (positief of negatief) tussen de goedgekeurde gebudgetteerde waarde 

(na toepassing van de X-factor) en de goedgekeurde werkelijke waarde bestemd worden 

voor de netbeheerder.  

 

Dit verschil wordt de factor Y1 genoemd. 

 

Zoals het geval is voor alle elementen van het totaal inkomen, de billijke marge 

uitgezonderd, valt de vennootschapsbelasting op Y1 ten laste van de netbeheerder.  

 

De betreffende elementen waarop de X-factor en Y1 kunnen gerealiseerd worden zijn deze 

die behoren tot de zogenaamde ‘Groep 2’; ze worden behandeld in de paragrafen 41 en 45 

van onderhavige beslissing.  

 

39. Elia stelt voor om, ingeval het gecumuleerd verschil Y1 over de volledige regulatoire 

periode 2012-2015 na toepassing van de vennootschapsbelasting groter is dan 

25.000.000,00 EUR, het gedeelte van Y1 boven 25.000.000,00 EUR over te dragen naar de  

factor Y1 van de volgende regulatoire periode. 

 

40. Het mechanisme is een klassiek voorbeeld van incentive regulation, dat een 

netbeheerder ertoe aanzet om zijn efficiëntie en productiviteit nog te verder te verhogen dan 

het niveau van de X-factor.  Het mechanisme wordt ook in het buitenland gehanteerd en 

heeft ook in België tijdens de lopende regulatoire periode 2008-2011 zijn deugdelijkheid 

bewezen.  

 

De CREG beslist dergelijk mechanisme goed te keuren. 
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IV.3 De elementen van het totaal inkomen waarop de 

factoren X en Y1 van toepassingen zijn en de 

bestemming van de uiteenlopende saldi 

 

41. Afhankelijk van het al dan niet onderworpen zijn aan de X-factor (productiviteit en 

efficiëntie) worden er  twee groepen van elementen voorzien: 

 

(i) Groep 1: niet onderhevig aan de X-factor en zo dat het verschil tussen de (na 

toepassing van de ex ante toegepaste redelijkheidstoets) goedgekeurde 

gebudgetteerde waarde en de (na toepassing van de ex post toegepaste 

redelijkheidstoets) goedgekeurde werkelijke waarde als een regulatoire 

vordering of regulatoire schuld niet bestemd wordt voor de netbeheerder, 

maar overgedragen of overgeheveld wordt  naar het totaal inkomen van de 

volgende regulatoire periode, zodat  het deel uitmaakt van de tariefberekening 

van die periode; 

(ii) Groep 2: wel onderhevig aan de X-factor en zo dat het verschil tussen de (na 

toepassing van de ex ante toegepaste redelijkheidstoets) goedgekeurde 

gebudgetteerde waarde en de (na toepassing van de ex post toegepaste 

redelijkheidstoets) goedgekeurde werkelijke waarde deel uitmaakt van Y1. 

 

De bedoelde elementen kunnen concrete onderdelen van het totaal inkomen zijn, maar 

kunnen ook bepalende factoren zijn voor de tariefvorming (bvb. Volumeverschillen). 

 

42. Onder Groep 1 vallen (cfr artikelen 11 en  21 van de Voorlopige Tarifaire Methoden): 

 

 

Betreffend element  

 

Onderhevig 

aan X-factor 

 

Bestemming 

van aanvaard 

saldo 

ELEMENTEN UIT ARTIKEL 11   

1°    de billijke marge  

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode 
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2°   de afschrijvingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

3°    het verlies aan meerwaarde iRAB bij 

buitendienststelling van materiële vaste activa 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

ELEMENTEN UIT ARTIKEL 21   

Betreffend element  

 

Onderhevig 

aan X-factor 

 

Bestemming 

van aanvaard 

saldo 

1° de kosten voor de aankoop van de ondersteunende 

diensten, in voorkomend geval verminderd met de 

aan leveranciers opgelegde boetes voor het niet 

nakomen van hun verplichtingen ter zake 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire  

2°  de kosten voor het gebruik van de infrastructuur 

van derden 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire  

5° de kosten (met inbegrip van de bewegingen op 

overeenstemmende provisierekeningen) van de 

rechtstreeks aan niet-actieve medewerkers of hun 

rechthebbenden uitbetaalde pensioenen en 

gelijksoortige vergoedingen 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

6° de verschuldigde onroerende voorheffing en de 

lokale belastingen, heffingen en retributies, met 

uitsluiting van de aan de netbeheerder opgelegde 

boetes en van de ten laste van de netbeheerder 

opgelegde schadevergoedingen in geval van 

netincidenten 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

7° de geboekte minderwaarden 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  
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8° de geboekte waardeverminderingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

9° de netto financiële lasten (op basis van principe 

van ‘embedded debt’) 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

10° de effectief verschuldigde vennootschapsbelasting 

op de billijke marge bedoeld in artikel 13 en op de 

andere kostenverminderingen die voortvloeien uit 

de toepassing van de transfer pricing policy na 

maximale verrekening van de 

belastingverminderingen uit aftrekken voor 

risicokapitaal (notionele intresten) die 

samenhangen met kapitaalselementen voor de 

financiering van gereguleerde activiteiten 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

11° zonder afbreuk te doen aan de bepalingen onder 

6°, de kostenverminderingen die het gevolg zijn van 

de verrichtingen uit internationale verbindingen, in 

het bijzonder: 

 het saldo uit de opbrengsten en de te betalen 

kosten die voortvloeien uit de toepassing van 

een compensatiemechanismen voor de 

transmissie van grensoverschrijdende fluxen; 

voor zover zij het gevolg zijn van Europese 

reglementering, van beslissingen van de 

commissie of van overeenstemming tussen de 

betrokken netbeheerders; 

 het netto-saldo tussen de kosten en 

opbrengsten die het gevolg zijn van de 

toewijzing van internationale 

transmissiecapaciteit 

 de netto-opbrengsten uit de veiling van 

capaciteit op de Noordgrens; 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  
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 de netto-opbrengsten uit de veiling van 

capaciteit en uit congestie op de Zuidgrens; 

 het saldo uit de opbrengsten en de te betalen 

kosten uit verrichtingen met buitenlandse 

netbeheerders voor zover deze gebeuren in het 

kader van de wettelijke activiteiten van de 

netbeheerder. 

 

13° de kostenverminderingen of -vermeerderingen die 

het gevolg zijn van overdrachten tussen de 

resultatenrekening en de balans; met inbegrip van 

de aan het inkomen toegewezen verschillen uit 

vorige regulatoire periodes (de regulatoire 

vorderingen of regulatoire schulden), doch met 

uitsluiting van de overdrachten die verbonden zijn 

aan de “werken voor derden   (ontvangen 

voorschotten op bestellingen en bestellingen in 

uitvoering); 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode h 

14° de kostenverminderingen die het gevolg zijn van 

de toepassing van de transfer pricing policy  

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

 

ANDERE DETERMINANTEN VAN HET GLOBALE SALDO 

 

  

a) de verschillen verbonden aan kosten en 

opbrengsten voor openbare dienstverplichtingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

b) de verschillen verbonden aan kosten en 

opbrengsten op gebied van heffingen en toeslagen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  
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c) verschillen uit volumes en volumemix 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

d) indexeringsverschillen op de ontwikkeling van het 

totaal inkomen in de jaren 2013, 2014 en 2015 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode  

e) de verschillen verbonden aan kosten en 

opbrengsten uit wettelijke en reglementaire 

verplichtingen 

 

- Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode h 

f) het toegekende bedrag aan Y2-factor (zie 

paragraaf 48 infra) 

 Totaal inkomen 

volgende  

regulatoire 

periode 

 

 

43. De CREG is van oordeel dat de elementen uit Groep1 thans niet in aanmerking 

komen voor een gestructureerd stelsel van efficiëntieverbetering omwille van de 

onzekerheden die Elia reeds in haar initiële tariefvoorstel vermeldde (bvb de beslissing over 

de kernuitstap, de evolutie van het wettelijk kader inzonderheid de gevolgen van de 

bevoegdheden over de zeegebieden waarover België rechtsmacht heeft en de groei van 

elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen in Europa) en die thans moeilijker te 

voorspellen zijn en omdat de impact van derden, niet in het minst de overheden; te groot is. 

 

44. Elia heeft voorgesteld om de volgende bepaling op te nemen in het verbeterplan: 

 

“In geval van de stopzetting van de activiteit, of van een transfer of een niet-

hernieuwing van de licentie van Belgische transmissie netwerkbeheerder, 

zullen deze saldi integraal en van rechtswege door de regulator ten laste 

gelegd worden of ten voordele gesteld worden van de transmissie 

netwerkbeheerder (of desgevallend -beheerders) aan wie de licentie 

toegekend zal worden. De transfer of niet-hernieuwing van de licentie zal 

bijgevolg voor Elia ofwel het recht met zich mee brengen om het netto saldo 

van de gereguleerde activa door te rekenen ten laste van de nieuwe 
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netwerkbeheerder en/of de verplichting om de nieuwe netwerkbeheerder 

schadeloos te stellen ten bedrage van het netto saldo van de gereguleerde 

passiva, en dit volgens de betalingstermijnen en –voorwaarden gebruikelijk in 

de handelsomgeving in het algemeen en in de elektriciteitssector in het 

bijzonder.  

 

De nieuwe netwerkbeheerder zal vervolgens verantwoordelijk zijn voor de 

verrekening van de positieve of negatieve saldi ten laste of ten bate van het 

geheel van zijn klanten.” 

 

De CREG onderzoekt de draagwijdte van deze bepaling: het is niet voor de hand liggend dat 

de regulator en zichzelf en de eventuele toekomstige transmissienetbeheerder hierover kan 

verbinden. 

 

45. Onder Groep 2 vallen die elementen van het totaal inkomen die de netbeheerder, 

ondanks de beduidende onzekerheid, toch zelf voldoende in de hand heeft (cfr artikelen 11 

en  21 van de Voorlopige Tarifaire Methoden): 

 

Betreffend element  

 

Onderhevig 

aan X-factor 

 

Bestemming 

van aanvaard 

saldo 

 

ELEMENTEN UIT ARTIKEL 21   

3° de kosten (met inbegrip van de bewegingen op 

overeenstemmende provisierekeningen) van de 

aankoop van andere goederen en diensten, voor 

zover dit gebeurt binnen het kader van de 

uitoefening van de wettelijke activiteiten van de 

netbeheerder, in het bijzonder deze gericht op: 

 het beheer van de elektrische infrastructuur; 

 het beheer van het elektrisch systeem; 

 het beheer van de telecom-infrastructuur; 

 de informatica-activiteiten; 

 het gemeenschappelijk beheer; 

 de naar balansrekeningen over te dragen lasten. 

X-factor Y1- factor 
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4° de kosten (met inbegrip van de bewegingen op 

overeenstemmende provisierekeningen) van 

bezoldigingen, sociale lasten en alle in het kader 

van groepsverzekeringen betaalde lasten 

X-factor Y1 - factor 

12° de kostenverminderingen die het gevolg zijn van 

diverse verrichtingen, voor zover deze gebeuren in 

het kader van de wettelijke activiteiten van de 

netbeheerder, in het bijzonder: 

 de opbrengsten uit de verhuur van de masten, 

voor zover deze deel uitmaken van het 

gereguleerd actief; 

 de opbrengsten uit de verhuur van het 

glasvezelnet, voor het gedeelte dat deel 

uitmaakt van het gereguleerd actief; 

 de opbrengsten uit andere gereguleerde 

activiteiten; 

 de meerwaarden op de realisatie van activa; 

 de opbrengsten uit de ondersteuningsprestatie 

van dochterondernemingen; 

 de diverse ontvangsten. 

X-factor  Y1 - factor 

 

46. Elia vraagt tevens dat de CREG bij de toewijzing van de voornoemde verschillen op 

een adequate wijze rekening zou houden met  het onderscheid tussen ïnjectie en afname: 

het zou volgens Elia immers contraproductief zijn om saldi die  ontstaan uit het gedrag van 

netgebruikers die in de regel enkel injecteren, ten laste te leggen van netgebruikers die enkel 

afnemen (en omgekeerd). 

  

47. De CREG zal alvorens de saldi te bestemmen alle voornoemde elementen steeds 

onderwerpen aan haar redelijkheidstoets, in het bijzonder op basis van de criteria bedoeld in 

Bijlage 1 van haar Voorlopige Tarifaire Methoden. Voor zover hieraan voldaan wordt, en 

onder voorbehoud van technische en/of vennootschapsrechtelijke wijzigingen of wijzigingen 

aan de Transfer pricing policy, zal elk saldo bestemd worden zoals vermeld voor de twee in 

paragraaf 41 genoemde groepen. 
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IV.4 De stimulans tot realisatie van de overige 

doelstellingen bedoeld in artikel 37 (8) van de 

Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 en in 

artikel 24, § 2, van de Voorlopige Tarifaire Methoden 

van de CREG  

 

48. Wat de langetermijnstimuli betreft bedoeld in artikel 37 (8) van de Europese Richtlijn 

2009/72/EG van 13 juli 2009 en in artikel 24, § 2, van de Voorlopige Tarifaire Methoden van 

de CREG, stelt Elia voor om deze in de regulatoire periode 2012-2015 te koppelen aan de 

effectieve realisatie van de voorziene investeringsprojecten.  

 

In het verleden, en zelfs ondanks het structureel gebruik van een coëfficiënt voor ‘statistische 

overdracht’, heeft de CREG ex post vastgesteld dat de werkelijke investeringen van Elia al te 

vaak beduidend lager lagen dan door Elia ex ante voorzien in haar tariefvoorstel  

 

Het voorgestelde mechanisme beoogt Elia aan te zetten om de investeringsprojecten uit 

haar tariefvoorstel te realiseren en zo de coëfficiënt voor de « statistische overdracht  op te 

heffen, in het bijzonder voor de projecten inzake vervanging en versterking van de 

betrouwbaarheid van het net  

 

Als stimulans stelt Elia voor om een bedrag (de zgn. Y2-factor) aan haar bruto winstmarge 

toe te voegen dat gelijk is aan het positieve verschil tussen het werkelijke bedrag aan 

vervangingsinvesteringen en investeringen die de betrouwbaarheid van het net moeten 

waarborgen enerzijds en een referentiebedrag dat gelijk is aan 90% van het 

overeenstemmende investeringsbudget anderzijds.  

 

Opdat het om een effectieve stimulans zou gaan waar een werkelijke uitdaging tegenover 

staat, stelt Elia voor om: 

 

(i) de opvolging te doen per individueel project; 

(ii) ingeval van een budgetoverschrijding, de bedragen die in aanmerking 

genomen worden om de stimulans te berekenen te beperken tot 110% 

van het individuele projectbudget; 
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(iii) het bedrag van de stimulans te beperken tot 10% van het voorziene  

budget 

(iv) ingeval van een gedeeltelijke realisatie toch het volledig 

overeenstemmend verlies aan meerwaarde iRAB in vermindering te 

brengen van de waarde van het gereguleerd actief, zonder dat deel 

van het verlies in rekening te brengen als element van het totaal 

inkomen; 

(v) rekening te houden met de werkelijke gemiddelde aanslagvoet voor de 

vennootschapsbelasting op geconsolideerde basis, geldig voor de 

inkomsten van het betreffend boekjaar; 

(vi)  het bedrag van de stimulans te beschouwen als een element van 

groep 1 (zie paragraaf 42 supra) 

(vii) semesterieel de lijst van de voorziene investeringsbudgetten te 

actualiseren, zodat een referentielijst bestaat waaraan de 

gerealiseerde projecten kunnen getoetst worden; 

 

49. De CREG stelt vast dat: 

 

(i) in tijden waar de nadruk sterk ligt op investeringen in een Europees 

kader, de investeringsprojecten gericht op vervanging en verhoging 

van de betrouwbaarheid van bestaande uitrustingen niet uit het oog 

mag verloren worden en daarom een stimulans verdient; 

(ii) op basis van de in het voorliggend tariefvoorstel opgenomen 

investeringen, de maximale jaarlijkse incentive Y2 voor Elia kan 

variëren tussen 5,2 miljoen euro en 7,9 miljoen euro; 

(iii) gezien het om een ex post mechanisme gaat, er geen 

overeenstemmend bedrag in het ex ante tariefvoorstel 2012-2015 is 

opgenomen; 

(iv) de elementen (ii) en (iii) van bovenstaande paragraaf 48 voldoende 

waarborgen zijn om structurele budgetoverschrijdingen te vermijden; 

(v) het element (iv) van bovenstaande paragraaf 48 een daadwerkelijke 

stimulans inhoudt om projecten volledig te realiseren in plaats van 

andermaal een nieuwe statistische vertraging in het leven te roepen; 

 

De CREG besluit dat het voorgestelde mechanisme een werkelijke uitdaging inhoudt voor 

Elia om, tegen een redelijke kost voor de netgebruiker, de noodzakelijke 
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vervangingsinvesteringen en investeringen die de betrouwbaarheid van het net moeten 

waarborgen,  te realiseren.  

 

Gezien het om vaste activa gaat, betreft het een langetermijnstimulans bij uitstek. 

 

De CREG keurt het mechanisme met betrekking tot de Y2-factor  goed. 
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V. AANPASSINGEN AAN HET TARIEF-

VOORSTEL – ANALYSE VAN DE CREG 

 

50. In vergelijking met het overeenstemmend bedrag van 3.479, 9 miljoen euro uit haar 

oorspronkelijke tariefvoorstel van 30 juni 2011, stelt Elia nu voor de regulatoire periode 2012-

2015 een totaal inkomen voor van 3.231.5 miljoen euro. Het totaal bedrag dat in de loop van 

de regulatoire periode 2012-2015 door nettarieven moet gedekt worden is dus verminderd 

met 248,4 miljoen euro (- 7,14 %).Over de volledige regulatoire periode 2012-2015 rest er 

echter nog steeds een toename met 501,5 miljoen euro( +18,36%) ten opzichte van vier 

maal het bedrag van de best estimate voor het jaar 2011. 

 

De samenstelling van het totaal inkomen en de aanpassingen ten aanzien van het 

tariefvoorstel van 30 juni 2011 blijken uit de onderstaande tabel 1 

 

Tabel 1 :  Samenstelling van het voorgestelde totaal inkomen Elia 2012-2015 in het aangepaste 

tariefvoorstel van 13 december 2011 en vergelijking met het tariefvoorstel van 30 juni 

2011  

(* 1 000 000,00 EUR). 

Exploitatiejaar 2012 2013 2014 2015 Totaal

2012-2015

Aangepast tariefvoorstel  (1) 

Afschrijvingen en billijke marge 158,9 161,7 167,4 175,3 663,3

Andere kosten 590,4 614,9 635,5 654,6 2.495,4

Verlies aan meerwaarde iRAB bij buitendienststellingen 14,2 19,6 19,3 19,6 72,7

Aangepast Totaal inkomen voorgesteld door Elia 763,5 796,3 822,2 849,5 3.231,5

Tariefvoorstel van 30-06-2011 (2)

Afschrijvingen en billijke marge 157,1 166,4 172,7 181,2 677,4

Andere kosten 645,0 665,2 697,2 709,6 2.717,0

Verlies aan meerwaarde iRAB bij buitendienststellingen 16,7 23,1 22,7 23,0 85,5

Totaal inkomen 30-6-2011 voorgesteld door Elia 818,8 854,7 892,6 913,8 3.479,9

Bedrag van de aanpassing  (3) = (1) - (2)

Afschrijvingen en billijke marge 1,8 -4,7 -5,3 -5,9 -14,1

Andere kosten -54,6 -50,3 -61,7 -55,0 -221,6

Verlies aan meerwaarde iRAB bij buitendienststellingen -2,5 -3,5 -3,4 -3,4 -12,8

Aanpassing voorgesteld door Elia -55,3 -58,4 -70,4 -64,3 -248,4  
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51. Voor elk van de vier klantengroepen is de evolutie van de tarieflast ( in EUR/MWh) 

weergegeven in de onderstaande tabel 2. 

 

Tabel 2 :  Evolutie van de gemiddelde tarieflast voor de afnemers uit de verschillende 

klantengroepen (in EUR/MWh) 

Klantengroep Tarieflast Tarieflast  aangepast Verschil in Verschil

2008-2011 tariefvoorstel tarieflast %

13/12/2011

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (4)

In de netten 380/220/150 kV 3,6403 3,1981 -0,4422 -12,15%

,

Aan de voet van de Transformatie  70/36/30 kV 4,7580 4,5811 -0,1769 -3,72%

In de netten 70/36/30 kV 7,7836 7,2694 -0,5142 -6,61%

Transformatie naar Middenspanning 8,0930 8,4968 0,4038 4,99%

 

 

52. In haar beslissing van 24 november 2011 stelde de CREG dat het tariefvoorstel van 

de netbeheerder op 26 punten (enerzijds A tot en met Y en anderzijds vermeld op de 

bladzijden 66 en 67 van de beslissing van 24 november 2011 ) moest aangepast worden om 

haar goedkeuring te verkrijgen. De concreet gevraagde aanpassingen waren integraal 

opgenomen in het Deel VII van de beslissing van 24 november 2011. In datzelfde deel VII 

waren als overwegingen voor elk van de punten ook de concrete vaststellingen van de 

CREG opgenomen, met verwijzing naar de overeenstemmende paragraafnummers uit 

diezelfde beslissing  Hierna wordt punt per punt nagegaan of en in welke mate de 

netbeheerder zijn tariefvoorstel heeft aangepast en of deze aanpassingen voldoende zijn om 

het aangepast tariefvoorstel te kunnen goedkeuren. 

 

 

A) ELIA MOET DE VRAAG VAN DE CREG AANGAANDE HET “ATLANTIC WIND 

CONNECTION”-PROJECT BEANTWOORDEN, ZO NIET ZULLEN HET TARIEFVOORSTEL EN 

HET AANGEPASTE TARIEFVOORSTEL ALS ONVOLLEDIG BESCHOUWD WORDEN  

 

53. Elia heeft tijdens de werkvergadering van 7 december 2011 en in haar aangepast 

tariefvoorstel de nodige documenten verschaft als antwoord op de vraag van de CREG met 

betrekking tot het project ‘Atlantic Wind Connection”: het gaat om de projectbeschrijving, de 

structuur,  de overige deelnemers, de opportuniteiten en de risicoanalyse. De CREG had 



35/53 

deze elementen nodig om te kunnen oordelen of er al dan niet een vorm van 

kruissubsidiëring zou ontstaan tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten. De 

CREG stelt nu vast dat het project integraal plaatsvindt buiten de in België gereguleerde 

perimeter. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

B) ELIA MOET EEN REDELIJK BEDRAG VAN HAAR TOTAALINKOMEN TEN LASTE LEGGEN 

VAN NIET-GEREGULEERDE  ACTIVITEITEN, GEBASEERD OP EEN VOORSTEL VAN ELIA 

CONFORM DE TRANSFER PRICING POLICY.  

 

54. De CREG had in haar beslissing van 24 november 2011 vastgesteld dat de kosten 

die Elia ten laste van haar niet gereguleerde activiteiten had gelegd, onderschat waren. 

Naast de aanpassing van de betreffende kosten, had de CREG een aantal structurele 

maatregelen aanbevolen om de structuurkosten verbonden aan niet gereguleerde activiteiten 

op een transparante wijze uit het totaal inkomen te weren. 

 

55. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel de volgende  maatregelen verwerkt wat het 

onderscheid tussen gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten betreft:   

 

(i) het rechtstreeks op de personeelsrol van Eurogrid International brengen van 

de medewerkers die structureel aan niet-gereguleerde activiteiten worden 

toegewezen, waaronder de helft van één van de leden van het Directiecomité 

van Elia; 

(ii) het toepassen van een verdeelsleutel ‘68% / 32%’ voor structureel 

gemeenschappelijke activiteiten binnen de Groep Elia: 68% van de kosten van 

die activiteiten worden toegewezen aan de in België gereguleerde 

activiteitengroep Elia, 32% ervan zijn ten laste van de niet-gereguleerde 

activiteiten;  

(iii) het toepassen van dezelfde verdeelsleutel op de gemeenschappelijke 

activiteiten van de directie ‘Innovation & Knowledge management’; 

(iv) de toepassing van dezelfde verdeelsleutel op de kosten verbonden aan de 

Bestuurders; 

(v) verder uitgewerkte systemen van tijd- en kostenregistratie, ondersteund met 

nieuwe informaticatoepassingen die het verslag van de commissaris, bedoeld 

in artikel 45 van de Voorlopige tarifaire methoden mogelijk moeten maken; 
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(vi) in overeenstemming met de transfer pricing policy, de toevoeging van 25 % 

aan het bedrag aan standaarduurlonen voor de dekking van de indirecte 

personeelskosten voor de niet-gereguleerde activiteiten. 

 

Wat de lasten betreft verbonden aan de functies gekwalificeerd als “Key Account 

International Business Development”, hecht de CREG haar goedkeuring aan de opname 

ervan in het totaal inkomen van Elia. Volgens Elia zouden hun kosten over de regulatoire 

periode 2012-2015 minstens moeten gecompenseerd worden door equivalente 

opbrengsten,ten bate van de Belgische netgebruikers.  

 

De CREG stelt vast dat het aangepast tariefvoorstel een redelijke splitsing tussen de 

gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten bevat en dat daartoe structurele maatregelen 

worden voorzien. Daarenboven heeft de CREG vastgesteld dat de omvang van de 

betreffende groepsdiensten eerder beperkt is. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

C) ELIA MOET DE WAARDE VAN HAAR GEREGULEERD ACTIEF BEREKENEN OP BASIS VAN 

DE EVOLUTIEWAARDEN EN -REGELS VERMELD IN DE VOORLOPIGE TARIFAIRE 

METHODEN 

 

56. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel op een gepaste wijze rekening gehouden 

met de ontwikkelingsregels van het gereguleerd actief zoals opgenomen in artikel 14 van de 

Voorlopige tarifaire Methoden. 

 

In combinatie met de aanpassingen van de wegingsfactor Bèta (zie verder onder D) en van 

de factor S voor de berekening van het rendementspercentage( zie verder onder E) leidt dit 

tot een daling van de billijke marge met 14,1 miljoen euro voor het geheel van de regulatoire 

periode 2012-2015. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 



37/53 

D) ELIA MOET EEN BÈTAWAARDE VAN 0,1475 HANTEREN 

 

57. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel het jaarlijkse rendementspercentage 

berekend op basis van een waarde voor de wegingsfactor bèta van 0,1475 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

E) ELIA MOET GEPASTE WAARDEN HANTEREN VOOR DE BEREKENING VAN FACTOR S 

 

58. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel het jaarlijkse rendementspercentage 

berekend op basis van een aangepaste waarde voor de factor S. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

F) ELIA MOET DE WAARDEN VOOR DE RESERVERING VAN DE PRIMAIRE RESERVE 

VERMINDEREN MET  5.782.000,00 EUR VOOR 2012, MET 5.843.000,00 EUR VOOR 

2013, MET 7.515.000,00 EUR VOOR 2014 EN MET 7.911.000,00 EUR VOOR 2015 

 

59.  Voor de bepaling van de redelijke reserveringskosten 2012 voor zowel de primaire 

(R1) als de secundaire reserve (R2)  heeft de CREG zich in haar beslissing van 24 

november 2011 gebaseerd op de principes die aan de grondslag liggen van haar advies 

(A)111110-CDC-1116 van 10 november 2011 aan de Minister van energie. Dat advies werd 

verstrekt in het kader van de procedure bedoeld in artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit 

van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de 

elektriciteitsmarkt. 

 

In voornoemd advies is de CREG voor het eerst afgestapt van haar klassieke ‘cost based’ 

benadering en heeft zij geopteerd voor een model dat de redelijke prijs voor de reservering 

van R1 en R2 berekent als het verschil tussen de economische opbrengst van zijn productie 

indien de producent niet gehinderd wordt door de reserveringsbeperkingen en diezelfde 

opbrengst wanneer hij de reserveringsbeperkingen moet respecteren. 

 

Het bedrag voor het exploitatiejaar 2012 is objectief berekend als het gemiddelde van 169 

uitgevoerde ‘programmaruns’ van het model met behulp van overeenstemmende drietallen 

(‘triplets’) van gegevens, respectievelijk de waarden voor de Futures CAL12 van 
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respectievelijk elektriciteit, gas en CO2) en dat voor de dagen vanaf 3 januari 2011 tot en 

met 31 augustus 2011 en in de veronderstelling dat alle volumes tegen die prijs vergoed 

zouden worden. 

 

Omdat het model reeds impliciet rekening houdt met het feit dat vanaf 2013 de 

emissierechten voor CO2 niet langer gratis zullen zijn, gekoppeld aan het feit dat de 

doorberekening van de reserveringskosten binnen een injectietarief de producenten tot een 

groter aanbod zal aanzetten, rekent de CREG er op dat de eenheidsprijzen niet sneller 

zullen stijgen dan de inflatie. De redelijke kost van de jaren 2013, 2014 en 2015 werd 

bekomen door eenvoudige indexering van het prijsniveau 2012. De CREG heeft 

daarenboven rekening gehouden met de ontwikkeling van de toenemende volumes, zoals ze 

door Elia werd voorgesteld en die volgens de CREG bij de bovenste limiet van nodige 

volumes aansluiten. 

 

60. De CREG heeft op 7 december 2011 van Elia kopie van een brief ontvangen, 

ondertekend door de vorige  Minister bevoegd voor Energie en gericht aan de Raad van 

State waarbij binnen de vijf dagen het advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van 

State gevraagd wordt over een ‘Projet d’arrêté ministériel imposant des conditions de prix et 

de fourniture pour l’approvisionnement en 2012 du réglage primaire et du réglage secondaire 

par différents producteurs’. 

 

De CREG heeft vastgesteld dat de eventuele toepassing van de bepalingen van het 

genoemd ontwerpbesluit tot hogere ‘reserveringskosten’ zou leiden dan deze opgenomen in 

haar beslissing van 24 november 2011. Voor het exploitatiejaar 2012 gaat het voor het 

geheel van de primaire en secundaire reserve  om een meerkost van 10.976.000,00 EUR. 

 

Als dusdanig heeft Elia integraal voldaan aan de vraag van de CREG tot aanpassing.  

 

61. Alhoewel de netbeheerder de bedragen die de CREG in haar beslissing van 24 

november 2011 had vooropgezet, integraal in haar aangepast tariefvoorstel opgenomen 

heeft, drukt Elia in haar aangepast tariefvoorstel, gezien de bepalingen van het Ontwerp van 

voornoemd Ministerieel besluit, toch  haar bezorgdheid uit over het toereikend zijn van deze 

budgetten, zowel voor 2012 als voor de volgende jaren, om haar wettelijke opdrachten te 

kunnen uitvoeren: de netbeheerder stelt de verantwoordelijkheid voor de operationele 

gevolgen daarvan niet te kunnen dragen en kondigt aan dit te zullen melden aan de federale 

regering, de minster van Binnenlandse zaken, de Europese Commissie en ENTSO-E. 

 



39/53 

62. De CREG wijst er op dat: 

 

(i) het enkel om een ontwerp van ministerieel besluit gaat, dat de prijzen 

opgelegd aan bepaalde producenten bepaalt en niet de 

transmissienettarieven; 

(ii) volgens haar de Raad van State zich onbevoegd heeft verklaard om advies te 

geven over het ontwerpbesluit; 

(iii) Elia betrokken is geweest bij het opzet van de nieuwe methodologie van de 

CREG; 

(iv) het in een tariefvoorstel per definitie om kostenramingen gaat; 

(v) die kostenramingen redelijk moeten zijn. De CREG merkt op dat Elia vaak 

budgetten voorziet op basis van eerder extreme omstandigheden (“black-out”, 

“financiële tsunami”. Men kan zo ook het volgende aanvoeren: ‘uit vrees voor 

een tekort aan ondersteunende diensten kan een black-out ontstaan’, ‘uit 

vrees voor te weinig financieringsbronnen kan een financieel infarct 

plaatsvinden’, ‘uit vrees voor te weinig personeelsbudget ontstaat een 

personeelstekort’ e.d.. De CREG gelooft dat het niet in het belang van de 

netgebruikers is om steeds van een ‘worst case’ –scenario uit te gaan; 

(vi) dat  dreigen met de zware gevolgen ervan aan gewicht verliest indien de 

dreiging veelvuldig voorkomt; 

(vii) artikel 37 van de Derde Elektriciteitsrichtlijn de CREG de bevoegdheid geeft 

voor alle nettarieven, zonder uitzondering, dus ook voor deze van de 

ondersteunende diensten; 

(viii) dat laatste bevestigd werd door de Afdeling Wetgeving van de Raad van 

State: in zijn advies 49.570/3 van 31 mei 2011 luidt randnummer 43 als volgt: 

 

“43. Overeenkomstig het ontworpen artikel 18, § 1, eerste lid, 2°, van 

de elektriciteitswet kan de Koning op advies van de CREG de 

gedragsregels “inzake transacties [ lees: handel] en balancering” 

vaststellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en 

leveranciers. Voor wat betreft de balanceringsregels miskent deze 

ontworpen bepaling artikel 37, lid 6, van richtlijn 2009/72/EG, dat 

bepaalt dat de regulerende instantie bevoegd is voor de vaststelling of 

de voldoende ruim aan de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring 

van ten minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van de 

voorwaarden inzake (onder meer) de verstrekking van 

balanceringsdiensten.” 
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(ix) eventuele tekorten voor één element van het totaal inkomen zowel in de loop 

van het exploitatiejaar als achteraf kunnen gecompenseerd worden door 

overschotten op andere elementen van het  totaal inkomen; 

(x) zij op een beredeneerde en gemotiveerde wijze uitspraak heeft gedaan over 

de geraamde, noodzakelijke kosten voor de reservering van de primaire en 

secundaire reserves, getuige daarvan de interne nota die aan de grondslag 

lag van het advies dat het Directiecomité over de ondersteunende diensten 

aan de bevoegde Minister gaf   ; 

(xi) de bezorgde houding van Elia tegenstrijdig is met de houding die blijkt uit de 

bedragen opgenomen in het aangepast tariefvoorstel: de netbeheerder lijkt 

helemaal niet akkoord met zijn eigen keuze om het bedrag dat de CREG 

vermeld heeft wel degelijk in zijn aangepast tariefvoorstel op te nemen  

 

 

G) ELIA MOET DE WAARDEN VOOR DE RESERVERING VAN DE SECUNDAIRE 

RESERVE VERMINDEREN MET 8.095.000,00 EUR VOOR 2012, MET 15.978.000,00 

EUR VOOR 2013, MET 18.651.000,00 EUR VOOR 2014 EN MET 18.294.000,00 EUR 

VOOR 2015 

 

63. Verwezen wordt naar het vorig gedeelte onder F) 

 

 

H) ELIA MOET DE WAARDEN VOOR DE BOETES MET BETREKKING TOT ONDERSTEUNENDE 

DIENSTEN ALS VOLGT AANPASSEN: 5.000.000,00 EUR VOOR IEDER JAAR UIT DE 

REGULATOIRE PERIODE  

 

64. Op grond van feitelijke vaststellingen uit het verleden had de CREG aan Elia 

gevraagd om de verwachte opbrengsten uit te factureren penaliteiten voor niet beschikbare 

reserves te verhogen tot 5.000.000,00 EUR. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel voor 

elk jaar van de regulatoire periode 2012-2015 de opbrengst uit gefactureerde penaliteiten 

voor ondersteunende diensten verhoogd tot 5.000.000,00 EUR. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 
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I) ELIA MOET DE ENERGIEAANKOPEN BIJ DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS ALS VOLGT 

WIJZIGEN: 150.000,00 EUR VOOR IEDER JAAR UIT DE REGULATOIRE PERIODE  

 

65. Omdat Elia in haar tariefvoorstel van 30 juni 2011 een bedrag van 250.000,00 EUR 

had voorzien voor aankopen van energie bij distributienetbeheerders en de CREG oordeelde 

dat 100.000,00 EUR daarvan zonder voorwerp was, had zij gevraagd om dit element van het 

totaal inkomen te herleiden tot 150.000,00 EUR. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel 

voor elk jaar van de regulatoire periode 2012-2015 als kost voor de aankoop van energie bij 

de distributienetbeheerders een bedrag opgenomen van 150.000,00 EUR.  

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

J) ELIA MOET DE AAN DISTRIBUTIENETBEHEERDER “A” UIT TE KEREN 

VERGOEDINGEN ALS VOLGT WIJZIGEN: 6.054.000,00 EUR VOOR 2012; 6.190.000,00 

EUR VOOR 2013; 6.253.000,00 EUR VOOR 2014 EN 6.319.000,00 EUR VOOR 2015  

 

66. Omdat DISTRIBUTIENETBEHEERDER “A” in het bedrag dat zij aan Elia had 

meegedeeld voor het gebruik van haar 70kV-infrastructuur en dubbeltelling had opgenomen, 

had de CREG aan Elia gevraagd om het juiste bedrag te voorzien. Elia heeft in haar 

aangepast tariefvoorstel voor elk jaar van de regulatoire periode 2012-2015 de kost voor het 

gebruik van de 70 kV-infrastructuur van DISTRIBUTIENETBEHEERDER “A” gehanteerd 

zoals door de CREG bepaald in haar beslissing van 24 november 2011.  

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

K) ELIA MOET HET AANDEEL IN HAAR BUDGET VOOR DE AAN DE TARIEVEN TOE TE 

SCHRIJVEN KOSTEN VOOR SPONSORING EN SOCIALE EVENEMENTEN 

TERUGSCHROEVEN MET EEN BEDRAG VAN 683.000,00 EUR  

 

67. Het betreffend bedrag bestond uit mecenaat uit liefdadigheid (260.000,00 EUR), 

algemeen mecenaat (63.000,00 EUR), uitnodigingen voor externe relaties (280.000,00 EUR) 

en een jaarlijkse bijdrage van 80.000,00 EUR voor het Museum aan de stroom (M.A.S.) te 

Antwerpen. 

 



42/53 

Op basis van het overleg hierover op 7 december 2011, heeft Elia de noodzaak aangetoond 

van een kost voor het zogenaamde ‘stakeholders management’ tot beloop van 361.000,00 

EUR die onmisbaar is voor de normale werking van de onderneming: in tegenstelling tot  

sponsoring waar gezocht wordt hoe diverse betrokkenen kunnen bijdragen tot de belangen 

van de onderneming (en waar de CREG de kosten ervan verwerpt), pleit Elia voor het 

behoud van de inspanningen waarbij de monopolist kan rekening houden met de belangen 

van zijn stakeholders. De CREG aanvaardt dit argument. Enkel de helft van het bedrag van 

361.000,00 EUR komt ten laste van het totaal inkomen, de overige helft wordt ten laste 

gelegd van de niet-gereguleerde activiteiten. De voorziene uitgaven voor mecenaat zijn niet 

meer in het totaal inkomen opgenomen. 

 

Elia voldoet daarmee voldoende aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

L) ELIA MAG HET ‘UITZONDERLIJK BEHEERSBARE’ ELEMENT, GEKOPPELD AAN DE 

ONTWIKKELINGSINVESTERINGEN NIET MEER OPNEMEN  

 

68. Elia heeft het genoemde element aan ‘uitzonderlijke beheersbare kosten’ niet meer 

opgenomen in haar aangepast tariefvoorstel. Het betreft een vermindering van het totaal 

inkomen voor de regulatoire periode 2012-2015 met 3.300.000,00 EUR 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

M) ELIA MOET DE VERDELING VAN HET BEDRAG VAN FACTOR X (9.000.000,00 EUR) 

DUIDELIJK AANGEVEN, OP STRAFFE VAN EEN BIJKOMENDE, DOOR DE CREG 

OPGELEGDE, BESPARING VAN 9.000.000,00 EUR  

 

69. Zowel in haar aangepast tariefvoorstel als tijdens de werkvergadering van 12 

december 2011 heeft Elia volledige inzage gegeven zowel in de verdeling van het 

oorspronkelijke jaarlijkse bedrag aan X-factor van 9.000.000,00 EUR per jaar als over de 

mate waarin elementen uit het recente federale regeerakkoord de budgettaire behoeften van 

Elia en dus de X-factor beïnvloeden (zie ook onder paragraaf  36 supra). 

 

In haar tariefvoorstel van 30 juni 2011 had Elia rekening gehouden met mogelijke 

efficiëntieverbeteringen ad 1,9 miljoen euro op elementen van de personeelskost, ad 6, 4 
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miljoen euro op aankopen van goederen en diensten en ad 0,7 miljoen op opbrengsten uit de 

zogenaamde ‘Groep 2’, samen 9 miljoen euro. 

 

Uit het aangepast tariefvoorstel blijkt dat de meerkosten van de maatregelen uit het  recente 

regeerakkoord van  1 december 2011 enerzijds leiden tot een vermindering van de 

mogelijkheden tot efficiëntieverbetering ad 10 miljoen euro en anderzijds bijkomende kosten 

vergen (8 voltijdse personeelsleden en aanzienlijke studiekosten. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG. 

 

 

N) ELIA MOET HET NOODZAKELIJKE EN REDELIJKE KARAKTER VAN EEN 

PERSONEELSBEZETTING VAN 1147 VTE’S VOOR DE GEREGULEERDE ACTIVITEITEN 

DUIDELIJK VERANTWOORDEN EN AANTONEN, ZO NIET VERWERPT DE CREG DE HELFT 

VAN HET GEVRAAGDE EXTRA 

 

70. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel op voldoende wijze aangetoond dat: 

 

(i) het niet realiseren van het personeelseffectief in de lopende regulatoire 

periode 2008-2011 het gevolg is van (1) de overgang van 12 medewerkers 

naar de personeelsrollen van N.V. Belpex en N.V. Coreso, (2) van de 

aanwervingsmoeilijkheden voor het aantrekken van gespecialiseerd eigen 

informaticapersoneel en (3) van een relatief hoog verloop dat niet volledig kon 

gecompenseerd worden; 

(ii) voor Elia zelf een personeelseffectief voor de gereguleerde activiteiten 

voorzien wordt van 1142 voltijdsequivalenten: 5 medewerkers worden 

ingeschakeld voor niet- gereguleerde activiteiten; 

(iii) zowel de bepalingen van het recente regeerakkoord als de nieuwe opdracht 

voor de platformen in de Noordzee het gevraagde personeelseffectief 

integraal verantwoorden. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG. 
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O) ELIA MOET HAAR FINANCIËLE KOSTEN HERBEREKENEN OP BASIS VAN REALISTISCHE 

TARIEVEN EN DE CREG OVERTUIGEN VAN HET ONVERMIJDELIJKE KARAKTER VAN 

VOORLOPIGE FINANCIERINGEN DOOR MIDDEL VAN BACK-UP FACILITIES EN DE 

VERLENGING VAN DE EUROBONDS ZES MAANDEN VOOR HUN VERVALDATUM, ZO NIET 

ZAL DE CREG ENKEL HET BEDRAG VOOR DE BEST ESTIMATE 2011 ALS KOST 

 

71. Zoals gevraagd door de CREG heeft Elia in haar aangepast tariefvoorstel gebruik 

gemaakt van meer realistische rentevoeten. Deze werden, verkregen na een vernieuwde 

bevraging bij de banken en liggen bvb voor de EURIBOR op 6 maand, 1 tot 2 % lager dan in 

het initiële tariefvoorstel van 30 juni 2011. De CREG heeft vastgesteld dat de nieuwe 

rentevoeten beduidend beter overeenkomen met het huidig renteniveau dan de vorige. Op 

die manier heeft Elia in haar aangepast tariefvoorstel het op 30 juni 2011 voorziene bedrag 

aan netto financiële lasten aanzienlijk verminderd: de totale netto financiële lasten van de 

regulatoire periode daalden met 47.900.000,00 EUR. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

P) ELIA MOET DE BELASTINGSBEREKENING TEN LASTE VAN DE GEREGULEERDE 

TARIEVEN GEDETAILLEERD VERANTWOORDEN, REKENING HOUDEND MET DE 

VOORLOPIGE TARIFAIRE METHODEN, ZO NIET ZAL DE CREG AMBTSHALVE 

VOORLOPIGE TARIEVEN OPLEGGEN  

 

72. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkeld 

model voor de simulatie van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Daarbij werd 

rekening gehouden met: 

 

(i) de herwerking van de globale tarifaire elementen op groepsniveau naar de 

statutaire ondernemingsresultaten en belastingaangiften; 

(ii) het optimaal gebruik van de mogelijkheden voor notionele intrestaftrek ten 

bate van de netgebruikers; 

(iii) de verderzetting van de huidige rulingovereenkomst, hoewel deze formeel 

verstrijkt per einde 2012; 

(iv) de correcte toewijzing van de vennootschapsbelasting tussen gereguleerde en 

niet-gereguleerde activiteiten; 

(v) de modelisering van de verschillen op gebied van uitgestelde marge (als 

gevolg van vlakke tarieven); 
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(vi) de verminderde vennootschapsbelasting als gevolg van de verlaagde billijke 

winstmarge; 

(vii) de vennootschapsbelasting op het verlies aan meerwaarde iRAB bij 

buitendienststelling van materiële vaste activa; 

 

Naast het hierna onder Q) vermelde bedrag van 13.703.154,68 EUR heeft Elia in haar 

aangepast tariefvoorstel hierdoor het bedrag aan vennootschapsbelasting verlaagd met  

28.300.000,00 EUR. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

  

Q) ELIA MAG HET ONZEKERE BEDRAG VAN 13.703.154,68 EUR, GEKOPPELD AAN EEN 

FISCAAL GESCHIL, NIET IN DE BEGROTING OPNEMEN  

 

73. Elia heeft in haar aangepast tariefvoorstel de onzekere lasten verbonden aan een 

fiscaal geschil niet langer in haar totaal inkomen opgenomen.   

 

Het betreft een vermindering van het totaal inkomen voor de regulatoire periode 2012-2015 

met 13.703.154,68 EUR 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

R) ELIA MOET DE OPBRENGSTEN UIT DE VEILING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE 

CAPACITEIT OPTREKKEN MET 13.400.000,00 EUR VOOR DE TOTALE REGULATOIRE 

PERIODE  

 

74. Geheel in overeenstemming met haar eigen berekeningen (antwoord Elia van 26 

september 2011, vraag III.2.6.1) over de gevolgen van de Duitse beslissing tot uitstap uit 

kernenergie op de veilingopbrengsten , heeft Elia in haar aangepast tariefvoorstel voor het 

geheel van de regulatoire periode 2012-2015 de verwachte opbrengsten uit de 

veilingmechanismen van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit verhoogd met 

13.400.000,00 EUR, zoals gevraagd door de CREG. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 
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S) ELIA MOET EEN GEPASTE KOSTENVERMINDERING INVOEREN OP DE ACTIVERING VAN 

DE GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA, ZO NIET ZAL DE CREG HET HUIDIGE BEDRAG MET 

50% VERHOGEN  

 

75. Omdat de CREG had vastgesteld dat het bedrag van de geproduceerde vaste activa 

niet in verhouding stond tot de toename van de toename van het geheel van de vaste activa, 

had de CREG gevraagd deze opbrengsten te verhogen. Elia heeft in haar aangepast 

tariefvoorstel een bijkomend bedrag van 9.100.000,00 EUR als ‘geproduceerde vaste activa’ 

geactiveerd. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

T) ELIA MOET DE OPBRENGSTEN UIT DIVERSE VERRICHTINGEN OPTREKKEN MET 

2.500.000,00 EUR PER JAAR  

 

76. Tijdens de werkvergadering van 7 december 2011 heeft Elia aangetoond dat het  

bijkomend bedrag dat de CREG op 24 november 2011 vooropstelde nog opbrengsten uit 

eenmalige transacties bevat voor een jaarlijks bedrag van circa 1.250.000,00 EUR en dus 

voor haar niet haalbaar is. 

 

Elia heeft daarom in haar aangepast tariefvoorstel de helft van het oorspronkelijke bedrag als 

bijkomende opbrengst voorzien, dus 5.000.000,00 EUR voor het geheel van de regulatoire 

periode. 

 

 De CREG hecht haar goedkeuring aan het voorstel van Elia voor dit punt. Elia komt daarbij 

tegemoet aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

U) ELIA MOET DE FISCALE KOSTEN VOOR DECOMMISSIONING OP ZICH NEMEN; 

 

77. Zoals gevraagd door de CREG – de Voorlopige Tarifaire Methoden voorzien immers 

dat de overeenstemmende vennootschapsbelasting ten laste van de netbeheerder valt- heeft 

ELIA in haar aangepast tariefvoorstel voor het geheel van de regulatoire periode 2012-2015 

een totaal bedrag van 12.837.000,00 EUR als vennootschapsbelasting ten laste genomen 

[zie ook onder de punten P) en Q) wat vennootschapsbelasting betreft]. 
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Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

V) ELIA MOET DE VOORGESTELDE WAARDE VAN DE VOLUME FEE VERANTWOORDEN  

 

78. In haar beslissing van 24 november 2011 heeft de CREG aan Elia gevraagd om in 

het aangepast tariefvoorstel duidelijk die bedragen te verrechtvaardigen die betrekking 

hebben op de budgetpost « deel van de reserveringskosten gedekt door Volume Fee », 

hernomen in Tabel 7 van het tariefvoorstel van Elia.  In geval geen overtuigende 

verrechtvaardiging zou verstrekt worden, heeft de CREG opgemerkt dat zij zou vragen om 

de waarde van die budgetpost gelijk te stellen aan nul. 

 

In haar aangepast tariefvoorstel stelt Elia voor om de waarde van de budgetpost « deel van 

de reserveringskosten gedekt door Volume Fee » gelijk te stellen aan nul.  Elia stelt echter 

voor om de facto de waarde van de Volume Fee niet aan nul gelijk te stellen door een 

gedeelte van haar “kosten van administratief beheer” erdoor te laten dekken. 

 

Omdat Elia  het bedrag van de budgetpost « deel van de reserveringskosten gedekt door 

Volume Fee » op nul heeft bepaald, is de CREG van oordeel dat de verrechtvaardiging 

gevraagd in haar beslissing van 24 november 2011 niet meer noodzakelijk is.  

 

Bovendien is de CREG van mening dat het laten dekken van een gedeelte van de « kosten 

van administratief beheer” door de Volume Fee nuttig is: dergelijke dekking laat toe om een 

gedeelte van de administratieve kosten (circa 20 miljoen euro) ontstaan als gevolg van de 

talrijke interacties tussen Eli en de ARP’s rechtstreeks aan de Toegangsverantwoordelijken 

toe te wijzen. 

 

Nogmaals benadrukkend dat het bedrag van de Volume Fee in elk geval onafhankelijk 

bepaald werd van de reserveringskosten van de primaire reserve, de secundaire reserve en 

de tertiaire reserve, hecht de CREG haar akkoord aan het voorstel van Elia 
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W) ELIA MOET DE PARAMETERS “CAP” EN “FLOOR” VERWIJDEREN UIT HAAR BALANCING-

MECHANISME  

 

79. Zoals door de CREG gevraagd in paragraaf 76 van haar beslissing van 24 november 

2011, heeft Elia in haar aangepast tariefvoorstel de parameters cap en floor verwijderd uit 

het tarief voor de Energie d’Equilibrage. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

X) ELIA MOET EEN TARIEF HANTEREN VOOR DE OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN  

 

80. Elia had in haar tariefvoorstel van 30 juni 2011 nog geen rekening gehouden met 

artikelen 4, 9 en 10, van de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG. In plaats van 

gebruik temaken van de nieuwe elementen uit de tariefstructuur had zij zoals vroeger een 

aantal kosten van openbare dienstverplichtingen voorgesteld als toeslagen.  Elia heeft in 

haar aangepast tariefvoorstel nu wel op passende wijze gebruik gemaakt van de nieuw 

voorziene tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van deze voor de toepassing van 

toeslagen en heffingen, zoals voorzien in de Voorlopige Tarifaire Methoden. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 

 

 

Y) ELIA MOET DE EFFECTEN HERZIEN VAN HET VLAAMS DECREET VAN 23 DECEMBER 

2010 OVER DE INJECTIETARIEVEN IN HAAR TARIEFVOORSTEL, REKENING HOUDEND 

MET HET FEIT DAT DE CREG GEHOUDEN IS DE TOEPASSING VAN DIT DECREET OP TE 

HEFFEN WEGENS STRIJDIGHEID MET HET EUROPEES  

 

81. Zoals gevraagd door de CREG heeft Elia in haar aangepast tariefvoorstel de hoogte 

van de injectietarieven berekend zonder rekening te houden met de vrijstelling bedoeld in het 

Vlaams decreet van 23 december 2010. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing. 
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Om een risico op onbetaalde facturen te vermijden stelt Elia voor om: 

 

(i) voorlopig enkel de volumes te factureren die niet onder de vrijstelling van 

voornoemd Decreet vallen en op deze facturen de opschorting te vermelden 

van de facturatie van op basis van het Decreet de vrijgestelde hoeveelheid; 

(ii)  de uitspraak van het Grondwettelijk Hof af te wachten inzake het beroep dat 

de CREG tegen voornoemd Decreet heeft ingediend en daarna – in het geval 

dat het betreffend Decreet vernietigd wordt – de facturatie en de inning van 

alle volumes  uit te voeren of – indien het Decreet niet vernietigd zou worden – 

om een tarief voor openbare dienstverplichting voor te stellen, enkel van 

toepassing binnen het Vlaamse Gewest,  om de volledige kosten van die 

openbare dienstverplichting te kunnen recupereren. 

 

De CREG gaat akkoord met het voorstel van Elia. 

 

   

Z)  IN PLAATS VAN TARIEVEN DIE VARIËREN VAN EXPLOITATIEJAAR TOT EXPLOITATIEJAAR 

MOET ELIA GEMIDDELDE, CONSTANTE  NETTARIEVEN VOORSTELLEN EN HANTEREN, 

MET UITZONDERING EVENWEL VAN HET TARIEF VOOR HET VERMOGEN DAT TER 

BESCHIKKING GESTELD WORDT AAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS  

 

82. Onder paragraaf 69 van haar beslissing van 24 november 2011 had de CREG Elia 

gevraagd om, in overeenstemming met artikel 12 van haar Voorlopige tarifaire Methoden, 

gebruik te maken van constante, gemiddelde en niet geïndexeerde nettarieven voor het 

geheel van de regulatoire periode 2012-2015, met uitzondering van het nettarief voor het 

vermogen dat aan de distributienetbeheerders ter beschikking wordt gesteld(dat nettarief 

geldt slechts vanaf 2013).  

 

Elia heeft de werkwijze toegepast zoals gevraagd door de CREG. Voor het nettarief voor het 

vermogen dat aan de distributienetbeheerders ter beschikking wordt gesteld geldt een 

gemiddeld tarief voor de exploitatiejaren 2013-2015. 

 

Elia voldoet daarmee aan de vraag van de CREG tot aanpassing 
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VI. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 

83. De CREG wijst erop dat indien in onderhavige beslissing over bepaalde elementen 

van het totaal inkomen geen enkele opmerking gemaakt wordt, dit niet geïnterpreteerd mag 

worden als een stilzwijgend akkoord over deze elementen voor de volledige regulatoire 

periode 2012-2015. 

 

Vermits het tariefvoorstel gebaseerd is op toekomstgerichte informatie zullen het reële 

totaalinkomen en de werkelijke hoeveelheden voor de regulatoire periode 2012-2015 

onvermijdelijk afwijken van het geschatte totaalinkomen en de in het tariefvoorstel geraamde 

hoeveelheden. De CREG behoudt zich het recht voor om in de volgende jaren de 

verantwoording en het redelijke karakter van alle elementen van het totaal inkomen nog 

grondig te bestuderen en te beoordelen. In de tariefverslagen die zullen neergelegd worden 

om de toepassing van de tarieven te verantwoorden, zal het louter voldoen aan het geraamd 

bedrag van het tariefvoorstel geen verantwoording zijn voor de redelijkheid van de 

samenstellend elementen van het totaal inkomen. 

 

Daarnaast benadrukt de CREG dat, conform artikel 37(2), in fine, van de richtlijn 2009/72, de 

voorliggende beslissing niet vooruitloopt op het komende boekjaar van de  tarifaire 

bevoegdheid. De CREG heeft de bevoegdheid de tarieven of de methode continu aan te 

passen, zelfs tijdens een lopende regulatoire periode, uit hoofde van artikelen 37(6) en 

37(10) van de richtlijn 2009/72 en/of hun eventuele (toekomstige) omzetting naar Belgisch 

recht. 
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VII. BESLISSING 

 

Gelet op de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 2012-2015 voor het transmissienet 

voor elektriciteit, zoals dit werd ingediend op 30 juni 2011 door NV ELIA System Operator 

(ELIA); 

 

Gelet op de beslissing CREG (B)111124-CDC-658 E/18 van 24 november 2011; 

  

Gelet op de vraag tot goedkeuring van het aangepast tariefvoorstel 2012-2015 voor het 

transmissienet voor elektriciteit, zoals ingediend door Elia System Operator N.V. (Elia) op 13 

december 2011; 

 

Gelet op de werkvergaderingen van 29 november 2011 en die van 2, 6, 7 en 12 december 

2011; 

 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit en in het bijzonder artikel 37 (10); 

 

Gelet op de Verordening 838/2010/EU van 23 september 2010 betreffende de vaststelling 

van richtlijnen met betrekking tot het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen 

tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de 

transmissietarifering; 

 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 

bijzonder de artikelen 8, § 2; 22 en 26; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 

voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen;  

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen 

en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt;   

 

Gelet op het consultatierapport over het Ontwerpbesluit inzake de tarifaire methoden van 15 

september 2011, in het bijzonder de opmerkingen aangaande de injectietarieven, de tarieven 

voor aansluiting van distributienetbeheerders en de volume fee; 
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Gelet op de Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG van 24 november 2011; 

 

Gelet op de Beslissing van de CREG (B) 110519-CDC-1056 over ‘de vraag tot goedkeuring 

van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair 

reservevermogen voor 2012’ van 19 mei 2011; 

 

Gelet op het advies van de CREG (A) 111110-CDC-1116 met betrekking tot ‘de 

onmogelijkheid voor NV ELIA System Operator om te waken over de beschikbaarheid en 

indien het geval zich voordoet, om één of meer ondersteunende diensten te installeren aan 

een redelijke prijs voor het jaar 2012’, 10 november;  

 

Gelet op wat voorafgaat; 

 

 

Overwegende dat Elia haar tariefvoorstel van 30 juni 2011 in hoofdorde heeft ingediend op 

basis van het intern recht van 30 juni 2011 en in bijkomende orde op basis van een eigen 

methodologie, daarbij verwijzend naar de artikelen 37(6) en 37(10) van de richtlijn 

2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt van elektriciteit; 

 

Overwegende dat de Elia voldoende tegemoet komt aan het verzoek tot verduidelijking en 

aanpassing van de CREG, namelijk voor wat betreft de punten vermeld in de paragrafen A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z; 

 

 

 

BESLIST DE CREG om het aangepast totaal inkomen van Elia voor de regulatoire periode 

2012-2015 goed te keuren; 

 

BESLIST DE CREG om het aangepast tariefvoorstel van Elia van 13 december 2011 goed te 

keuren; 

 

BESLIST DE CREG om de nettarieven die Elia heeft opgenomen in Bijlage XIV van haar 

aangepast tariefvoorstel goed te keuren met ingang van 1 januari 2012 voor de duur van de 

regulatoire periode 2012-2015 als tarieven voor:  

 

- de aansluiting op het transmissienet;  
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- het gebruik van het transmissienet;  

 

- de ondersteunende diensten van het transmissienet,  

 
- de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerder;  

 

- voor de toepassing van heffingen en toeslagen;  

 

- voor het behoud en herstel van het individueel evenwicht van de 

Toegangsverantwoordelijken, en 

 

- voor de externe inconsistentie.   

 

Deze tarieven zijn als bijlage aan onderhavige beslissing toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 

 

Bijlage :  

Goedgekeurde tarieven voor het transmissienet voor de regulatoire periode 2012-2015 


