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INLEIDING 

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

onderzoekt hierna het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi voor het 

exploitatiejaar 2015 dat de NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: "Elia") op 10 juni 2016 

heeft ingediend.  

Dit onderzoek maakt deel uit van de controles van de CREG met betrekking tot de 

toepassing van de tarieven en de bepaling van de exploitatiesaldi die aan de basis liggen 

van de regulatoire vorderingen en schulden. Het betreft louter en alleen de tarifaire aspecten 

en heeft niets te maken met de wettelijke, boekhoudkundige en financiële bepalingen met 

betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen waarvoor de CREG over geen enkele 

bevoegdheid beschikt. 

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

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

nemen van onderhavige beslissing; 

2) het verloop van de procedure wordt beschreven in het tweede deel; 

3) het derde deel beschrijft de raadpleging over de ontwerpbeslissing;  

4) het tariefverslag en de componenten van de saldi gerapporteerd voor 2015, 

evenals de impact van het aangepast tariefverslag worden geanalyseerd in het 

vierde deel; 

5) het vijfde deel gaat over de vaststellingen die de CREG heeft gedaan tijdens de 

uitvoering van haar controleprogramma, evenals over het gevolg dat Elia heeft 

gegeven aan de vragen tot aanpassing van de CREG; 

6) een algemeen voorbehoud wordt geformuleerd in het zesde deel; 

7) het dispositief wordt opgenomen in het zevende deel. 

Het Directiecomité van de CREG nam deze beslissing tijdens zijn vergadering van 

22 juni 2016. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

“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”: Elia System Operator NV 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. 

“Tariefmethodologie”: de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2 van de Elektriciteitswet en 

zoals door de CREG vastgelegd in besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van 18 december 2014 tot 

vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie dat op de website van de CREG kan worden 

geraadpleegd1. 

Deze methodologie, met inbegrip van het totaal inkomen en de nettarieven heeft betrekking 

op de Belgische regelzone: deze laatste beslaat het Belgische grondgebied (met 

uitzondering van een deel van het net van de distributienetbeheerder AIESH) en een 

gedeelte van het Groothertogdom Luxemburg. 

Omwille van de sterke vermaasdheid van de Belgische elektriciteitsnetten is de perimeter 

van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit niet beperkt tot netten 

met een spanningsniveau boven de 70.000 Volt; de volledige infrastructuur van het netwerk 

met een transmissiefunctie wordt als één technische eenheid beheerd. Alle andere netten 

die Elia beheert, hebben een transmissiefunctie.  

De methodologie is dan ook van toepassing op alle gereguleerde activiteiten van de 

beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, ongeacht het spanningsniveau. 

“Voorlopige Tarifaire Methoden”: De gecoördineerde versie van het besluit van de CREG 

(Z)111124-CDC-1109/1 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en 

                                                
1 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1109-7NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1109-7NL.pdf
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vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 

elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie, bedoeld als overgangsmaatregel tot de 

goedkeuring van de tariefmethodologie.  

“Rapporteringsmodel”: de tabellen en richtlijnen, zoals bedoeld in Bijlage 1 van de 

Tariefmethodologie die tot doel hebben de tariefverslagen tussen Elia en de CREG te 

stroomlijnen.   

In een akte van de CREG met een ex post karakter, in het bijzonder met betrekking tot een 

tariefverslag, waarvan het doel is een beslissing te nemen over het werkelijke totaal inkomen 

en de werkelijke toepassing van de goedgekeurde nettarieven, dus na afloop van elk jaar 

van de betreffende regulatoire periode, wordt gebruik gemaakt van het  

‘(rapporterings)model ex post’, dat eveneens kan geraadpleegd worden via de website van 

de CREG2. 

“Tariefverslag”: Het tariefverslag, opgesteld aan de hand van een rapporteringsmodel 

vastgelegd door de CREG, bestaat enerzijds uit de controle van het totaal inkomen en uit de 

nodige documenten ter staving van de samenstellende delen ervan en anderzijds uit de 

uiteenlopende saldi die het gevolg zijn van verschillen tussen de tarifaire ramingen enerzijds 

en de cijfers en hoeveelheden die dit jaar werkelijk werden vastgesteld anderzijds. 

De (positieve of negatieve) verschillen resulterend uit een afwijking in verkoop of volume in 

vergelijking met wat in het budget was voorzien, maken eveneens deel uit van de saldi. 

Het totaal inkomen en de saldi worden berekend op basis van de consolidatie van de 

werkelijke financiële gegevens van ELIA SYSTEM OPERATOR NV, ELIA ASSET NV en 

ELIA ENGINEERING NV en is opgemaakt in overeenstemming met het boekhoudkundig 

referentiekader van toepassing in België.  

Het tariefverslag mag niet verward worden met het jaarverslag van Elia (bijvoorbeeld voor 

2015, zoals beschikbaar op de website van Elia vanaf 15 april 2016) en met de 

geconsolideerde jaarrekeningen van Elia (waarover de algemene 

aandeelhoudersvergadering zich op 17 mei 2016 heeft uitgesproken en die bij de Belgische 

Nationale bank zullen worden neergelegd): zoals de Europese Unie heeft voorzien, worden 

de voormelde documenten opgesteld in overeenstemming met de International Financial 

                                                
2  Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
RichtlijnenExPost.pdf en http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
RapporteringsmodelExPost.pdf   

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RichtlijnenExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RichtlijnenExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExPost.pdf
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Reporting Standards. De consolidatiegrondslagen van deze financiële verslagen zijn daarom 

verschillend van de beginselen die bij het opmaken van het tariefverslag worden gebruikt3.  

“Het aangepaste tariefverslag”: ingeval de CREG het tariefverslag van Elia afwijst, voorziet 

de tariefmethodologie dat Elia een aangepast tariefverslag aan de CREG voorlegt. De 

aanpassingen aangebracht aan het tariefverslag mogen enkel betrekking hebben op de 

punten die de CREG heeft verworpen. 

“Transfer Pricing Policy”: Akkoord met Elia dat op 11 januari 2010 door de CREG werd 

goedgekeurd en vier gevallen omvat: TP1, TP2, TP3 en TP4.  TP1 heeft betrekking op de 

werken voor rekening van derden in België. TP2 heeft betrekking op de werken voor 

rekening van derden in het buitenland. TP3 betreft de financiële participaties van Elia die in 

België als gereguleerd worden beschouwd. TP4 betreft de financiële participaties van Elia 

die in België als niet-gereguleerd worden beschouwd. Vanaf 1 januari 2016 werd dit akkoord 

vervangen door verschillende bepalingen uit de tariefmethodologie. 

I. RECHTSGROND 

1. Artikel 23, §2, 14° van de Elektriciteitswet bepaalt dat de CREG de 

tariefbevoegdheden uitoefent bedoeld in artikel 12 tot 12quinquies van die wet. Artikel 12 

bevat in het bijzonder bepalingen die verband houden met de tarieven en met de 

tariefmethodologie die gelden voor het beheer van het transmissienet en voor de netten met 

een transmissiefunctie.  

Volgens artikel 12, §5, 15° dient de tariefmethodologie te voorzien dat de saldi alsook hun 

verdeling over de volgende regulatoire periodes op transparante en niet-discriminerende 

wijze worden bepaald. 

2. Met toepassing van artikel 12 heeft de CREG op 18 december 2014 een nieuwe 

tariefmethodologie4 vastgelegd voor het transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met 

                                                
3  Dit verschil werd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
bevestigd in haar brief van 16 augustus 2010: "Tijdens het onderzoek [… ] heeft het Directiecomité 
van de CBFA vastgesteld dat er twee denkwijzen naast elkaar bestonden, waarvan de ene aan de 
grondslag van de opstelling van de consolidatierekeningen lag en de andere aan de basis van de 
tariefbepaling”. 
4 CREG, Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van ‘de tariefmethodologie voor het 
elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie’, 18 december 
2014. 
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een transmissiefunctie. Hoewel deze tariefmethodologie op 1 januari 2015 in werking is 

getreden, bepaalt artikel 47 toch dat de Voorlopige Tarifaire Methoden van toepassing blijven 

om alle aspecten van de tariefregulering voor de regulatoire periode 2012-2015 te regelen, 

met inbegrip van de opmaak van de eindbalans die betrekking heeft op die periode.  

3. De Voorlopige Tarifaire Methoden werden door de CREG goedgekeurd krachtens 

artikel 12quater, § 2 van de Elektriciteitswet dat de CREG de mogelijkheid biedt om elke 

overgangsmaatregel te treffen die zij dienstig zou achten tot de goedkeuring van de 

tariefmethodologie op basis van artikel 12.  In overeenstemming met wat vereist wordt door 

voormeld artikel 12quater, §2, nemen deze Voorlopige Tarifaire Methoden de richtsnoeren 

vermeld in artikel 12, §5 van de Elektriciteitswet in acht. 

4. Artikel 36 en volgende van de Voorlopige Tarifaire Methoden bevatten de 

bepalingen die van toepassing zijn inzake de controle en toepassing van de tarieven. 

5. Deze bepalingen evenals artikel 23, § 2, 2e lid, 14° van de Elektriciteitswet vormen 

bijgevolg de wettelijke basis van deze beslissing. 

II. ANTECEDENTEN 

6. Op 29 februari 2016 heeft de CREG het tariefverslag van Elia over het 

exploitatiejaar 2015 ontvangen. Dit tariefverslag bevat de saldi die werden gerapporteerd ten 

opzichte van het budget dat werd goedgekeurd in de beslissing van de CREG van 16 mei 

20135  en is gebaseerd op de Voorlopige Tarifaire Methoden van 24 november 2011, zoals 

gewijzigd op 28 maart 2013. 

Elia heeft voornoemd tariefverslag toegelicht tijdens een werkvergadering op 3 maart 2016 in 

de kantoren van de CREG. 

7. Op 23 maart 2016 heeft de CREG aan Elia bijkomende inlichtingen gevraagd over 

het tariefverslag. De CREG heeft de gevraagde inlichtingen per brief ontvangen op 15 april 

2016 en per e-mail op 27 april 2016. 

8. Op 20 april 2016 heeft de CREG per e-mail gevraagd om bepaalde antwoorden van 

de bijkomende gevraagde inlichtingen te verduidelijken. De CREG heeft de gevraagde 

verduidelijkingen ontvangen op 27 april 2016.  

                                                
5 CREG, Beslissing (B)130516-CDC-658E/26 betreffende 'het correctief tariefvoorstel van NV ELIA 
SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 - 2015', 16 mei 2013. 
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Op 25, 27, 28 en 29 april 2016 en op 2 en 3 mei 2016 heeft de CREG via e-mail bijkomende 

inlichtingen gevraagd. De regulator heeft ook per telefoon vragen gesteld. Elia heeft de 

gevraagde informatie gemaild op 26 en 28 april 2016 en op 3, 4 en 5 mei 2016. 

9. Op 12 mei 2016 heeft de CREG haar ontwerpbeslissing (B)160512-CDC-658 E/37 

over het tariefverslag betreffende het exploitatiejaar 2015 aan Elia overgemaakt (hierna: de 

ontwerpbeslissing). Deze ontwerpbeslissing bepaalt dat Elia, tenzij ze de CREG overtuigt 

van een andere redenering en/of van een ander bedrag, haar oorspronkelijk tariefverslag op 

10 punten zal moeten aanpassen om goedkeuring te krijgen van de exploitatiesaldi van 

2015.  

10. Op 20 mei 2015 heeft Elia, conform artikel 38, §2 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden haar standpunt over de ontwerpbeslissing van 12 mei 2016 verdedigd tijdens een 

hoorzitting in de lokalen van de CREG. Het proces-verbaal van deze hoorzitting met de 

opmerkingen van Elia is als bijlage toegevoegd. 

11. Sinds 24 mei 2016 hebben Elia en de CREG informele werkvergaderingen 

gehouden en meerdere e-mails uitgewisseld om ontbrekende informatie te geven en 

standpunten te verduidelijken. 

12. Op 10 juni 2016 heeft Elia haar aangepast tariefverslag aan de CREG overgemaakt. 

III. RAADPLEGING 

13. Krachtens artikel 23, § 1 en met toepassing van artikel 41 van zijn huishoudelijk 

reglement heeft het Directiecomité van de CREG beslist om over de ontwerpbeslissing een 

niet-openbare raadpleging van Elia System Operator NV te organiseren van 12 mei 2016 tot 

12 juni 2016 omwille van de volgende redenen: 

a) De tariefmethodologie vermeldt uitdrukkelijk dat de beslissingen over de 

tariefverslagen enkel gevolgen hebben voor de beheerders: enkel de 

netbeheerder heeft boekhoudkundige en regulatoire verplichtingen die 

voortvloeien uit de ontwerpbeslissing en de latere beslissing. Geen enkele 

andere netgebruiker wordt meteen gevat door deze akten. 

b) De tariefmethodologie bevat een gedetailleerde procedure die beschrijft hoe men 

moet voldoen aan de verplichting om de beheerders te horen en te raadplegen. 
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14. Tijdens de raadplegingsperiode heeft Elia meerdere documenten aan de CREG 

voorgelegd: 

a) haar opmerkingen van 20 mei 2016 die de netbeheerder heeft voorgelegd tijdens 

de hoorzitting van 20 mei 2016; 

b) e-mails van 24, 25 en 30 mei 2016 met informatie en extra verantwoordingen bij 

de paragrafen 66, 72b, 72c, 73 en 100 van de ontwerpbeslissing; 

c) het aangepast tariefverslag van 10 juni 2016 met een aantal opmerkingen van 

Elia over de aan te passen punten die de CREG had aangeduid. 

De CREG beschouwt al deze documenten als opmerkingen van Elia over de raadpleging. 

De standpunten over deze opmerkingen en het gevolg dat de CREG eraan heeft gegeven is 

opgenomen in de betreffende paragrafen. 

IV. ANALYSE VAN HET AANGEPAST 

TARIEFVERSLAG EN VAN DE 

AANGEPASTE GERAPPORTEERDE SALDI 

IV.1 Aangepast tariefverslag en aangepaste saldi 

15. Het aangepast tariefverslag 2015 van 10 juni 2016 herneemt de punten die in de 

ontwerpbeslissing van de CREG van 12 mei 2016 voorwerp uitmaakten van een vraag tot 

aanpassing. 

16. De aanpassingen in het aangepaste tariefverslag hebben geen impact op de 

jaarrekeningen van Elia voor het boekjaar 2015. Die zijn immers afgesloten en door de 

algemene aandeelhoudersvergadering goedgekeurd vóór de onderhavige beslissing en, a 

fortiori, vóór de opstelling van het aangepaste tariefverslag. Deze aanpassingen zullen 

daarentegen een directe impact hebben op de rekeningen van Elia in 2016 en de tarifaire 

saldi van 2016. 

IV.2 Het totaal inkomen 

17. Het gebudgetteerde totaal inkomen van Elia voor 2015, zoals goedgekeurd in de 

beslissing van de CREG van 16 mei 2013, bedroeg 854.595.460,64 EUR.  
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Zoals blijkt uit tabel 1 bedraagt het totale reële inkomen voor 2015 dat oorspronkelijk door 

Elia werd gerapporteerd 703.864.291,92 EUR.  

De aangepaste tabel 1 toont het aangepaste totaal inkomen 2015 van 10 juni 2016 dat 

703.686.477,03 EUR bedraagt. 

Tabel 1:  Het oorspronkelijk door Elia gerapporteerde totaal inkomen 2015 en de 

gedetailleerde exploitatiesaldi  

(1) (2) (3)    (4) 

PAR De samenstellende delen van het totaal inkomen 2015 2015   Totaal 2015   Totaal  = (2) - (3) 

 ( in EUR) Realiteit gereguleerd Budget gereguleerd 

Élementen van Groep 1  (niet onderhevig aan een stimulans - niet beheersbaar)

(35) Kosten 451.087.378,14 507.045.004,90 -55.957.626,76

Uit voorraad genomen voor activering 1.675.529,47 0,00 1.675.529,47

Aankopen van diverse goederen en diensten 145.561.031,45 186.275.057,98 -40.714.026,53

Vergoedingen voor het gebruik van infrastructuur van derden 31.354.685,92 24.333.762,00 7.020.923,92

Vergoeding van pensioenen en niet-actieven 6.313.257,97 9.061.000,00 -2.747.742,03

Onroerende voorheffing en taksen 15.803.833,09 14.021.000,84 1.782.832,25

Afschrijvingen 104.068.901,41 107.406.000,00 -3.337.098,59

Minderwaarden (buiten dienst) 15.921.431,14 3.180.000,00 12.741.431,14

Niet beheersbare provisies en 

waardeverminderingen/minderwaarden op vlottende activa 110.236,15 -380.000,00 490.236,15

Netto financiêle lasten 108.400.649,93 140.448.999,96 -32.048.350,03

Uitzonderlijke kosten en opbrengsten lastens de tarieven 255.548,92 0,00 255.548,92

Vennootschapsbelasting 15.177.088,56 16.253.999,99 -1.076.911,43

Regulatoire overdrachten te dekken door de tarieven 2012-2015
6.445.184,13 6.445.184,13 0,00

(38) Niet-tarifaire opbrengsten -88.865.364,58 -29.697.000,00 -59.168.364,58

Internationale verkopen -69.299.854,02 -13.657.000,00 -55.642.854,02

Niet beheersbare diverse opbrengsten en recuperaties -19.565.510,56 -16.040.000,00 -3.525.510,56

(40) Elementen van de winst 73.111.565,71 87.673.455,74 -14.561.890,03

Netto billijke marge 24.735.780,57 63.244.455,60 -38.508.675,03

Netto bijdrage van de overeenstemmende meerwaarde iRAB bij 

hun buitendienststelling 34.280.705,89 19.437.000,14 14.843.705,75

Netto stimulans Y2 (investeringen) 6.453.558,16 4.992.000,00 1.461.558,16

Netto stimulans Y1  (saldo beheerbare elementen) 7.641.521,09 0,00 7.641.521,09

Elementen van Groep 2  (onderhevig aan een stimulans, beheersbaar)

(65) Totaal van Groep 2 281.932.478,91 289.574.000,00 -7.641.521,09

Netto beheerbare koste 268.530.712,65 289.574.000,00 -21.043.287,35

(100) Compensatie van de indexering 7.935.000,00 7.935.000,00

(117) Verminderingvan de voorziene enveloppe voor BOG 3.440.000,00 3.440.000,00

(113

Vermindering van de beheersbare enveloppe voor Business 

Development 950.000,00 950.000,00

(122) Niet gerecupeerde penaliteit voor EMS 479.000,00 479.000,00

(134) Correctie voor indexsprong 442.147,15 442.147,15

(137) Excedent aan efficiëntiewinst 155.619,11 155.619,11

Van Groep 2 naar Groep 1 over te dragen elementen (regulatoire schuld)

Totaal over te dragen -13.401.766,26 -13.401.766,26

Totaal inkomen 703.864.291,92 854.595.460,64 -150.731.168,72

(139) Saldo op tarifaire verkopen 2015 -834.700.438,14 -854.594.344,40 19.893.906,26

(18) Totaal saldo over te dragen naar de tarieven 2020-2023 -130.837.262,46
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Aangepaste tabel 1: Het aangepaste totaal inkomen 2015 gerapporteerd door Elia en de 

gedetailleerde exploitatiesaldi 

(1) (2) (3)    (4) 

PAR De samenstellende delen van het aangepast totaal inkomen 2015 2015   Totaal 2015   Totaal  = (2) - (3) 

 ( in EUR) Realiteit gereguleerd Budget gereguleerd 

Élementen van Groep 1  (niet onderhevig aan een stimulans - niet beheersbaar)

(35) Kosten 451.087.378,14 507.045.004,90 -55.957.626,76

Uit voorraad genomen voor activering 1.675.529,47 0,00 1.675.529,47

Aankopen van diverse goederen en diensten 145.561.031,45 186.275.057,98 -40.714.026,53

Vergoedingen voor het gebruik van infrastructuur van derden 31.354.685,92 24.333.762,00 7.020.923,92

Vergoeding van pensioenen en niet-actieven 6.313.257,97 9.061.000,00 -2.747.742,03

Onroerende voorheffing en taksen 15.803.833,09 14.021.000,84 1.782.832,25

Afschrijvingen 104.068.901,41 107.406.000,00 -3.337.098,59

Minderwaarden (buiten dienst) 15.921.431,14 3.180.000,00 12.741.431,14

Niet beheersbare provisies en waardeverminderingen/minderwaarden op 

vlottende activa 110.236,15 -380.000,00 490.236,15

Netto financiêle lasten 108.400.649,93 140.448.999,96 -32.048.350,03

Uitzonderlijke kosten en opbrengsten lastens de tarieven 255.548,92 0,00 255.548,92

Vennootschapsbelasting 15.177.088,56 16.253.999,99 -1.076.911,43

Regulatoire overdrachten te dekken door de tarieven 2012-2015 6.445.184,13 6.445.184,13 0,00

(38) Niet-tarifaire opbrengsten -88.865.364,58 -29.697.000,00 -59.168.364,58

Internationale verkopen -69.299.854,02 -13.657.000,00 -55.642.854,02

Niet beheersbare diverse opbrengsten en recuperaties -19.565.510,56 -16.040.000,00 -3.525.510,56

(40) Elementen van de winst 71.709.909,03 87.673.455,74 -15.963.546,71

Netto billijke marge 24.735.780,57 63.244.455,60 -38.508.675,03

Netto bijdrage van de overeenstemmende meerwaarde iRAB bij hun 

buitendienststelling 34.280.705,89 19.437.000,14 14.843.705,75

Netto stimulans Y2 (investeringen) 6.453.558,16 4.992.000,00 1.461.558,16

Netto stimulans Y1  (saldo beheerbare elementen) 6.239.864,41 0,00 6.239.864,41

Elementen van Groep 2  (onderhevig aan een stimulans, beheersbaar)

(65) Totaal van Groep 2 283.334.135,59 289.574.000,00 -6.239.864,41

Netto beheerbare koste 270.087.988,44 289.574.000,00 -19.486.011,56

(100) Compensatie van de indexering 7.935.000,00 7.935.000,00

(117) Verminderingvan de voorziene enveloppe voor BOG 3.440.000,00 3.440.000,00

(113 Vermindering van de beheersbare enveloppe voor Business Development 950.000,00 950.000,00

(122) Niet gerecupeerde penaliteit voor EMS 479.000,00 479.000,00

(134) Correctie voor indexsprong 442.147,15 442.147,15

(137) Excedent aan efficiëntiewinst 0,00 0,00

Van Groep 2 naar Groep 1 over te dragen elementen (regulatoire schuld)
0,00

Totaal over te dragen -13.579.581,15 -13.579.581,15

Totaal inkomen 703.686.477,03 854.595.460,64 -150.908.983,61

(139) Saldo op tarifaire verkopen 2015 -834.700.438,14 -854.594.344,40 19.893.906,26

(18) Totaal aangepast saldo over te dragen naar de tarieven 2020-2023 -131.015.077,35
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IV.3 De gerapporteerde saldi 

18. In tabel 1 herneemt de CREG het bedrag van 130.837.262,46 EUR als 

exploitatiesaldo van het oorspronkelijk boekjaar gerapporteerd door Elia. Uit de aangepaste 

tabel 1 blijkt dat dit aangepaste saldo 131.015.077,35 EUR bedraagt.  

Het betreft systematisch saldi die het resultaat zijn van het verschil tussen de reële waarde 

van de elementen van het totaal inkomen en hun gebudgetteerde waarde. Die saldi maken 

dus geen deel uit van het resultaat van het exploitatiejaar 2015, noch van het eigen 

vermogen van de netbeheerder. Globaal heeft dit bedrag de hoedanigheid van een 

regulatoire schuld voor Elia, zoals beschreven in artikel 39 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden. 

19. Op grond van de Voorlopige Tarifaire Methoden moeten de bedragen opgenomen in 

paragraaf 18 worden toegekend aan het totaal inkomen van een toekomstige regulatoire 

periode, in dit geval de periode 2020-2023.   

20. Volgens het oorspronkelijke tariefverslag had Elia in 2015, voor alle elementen van 

het totaal inkomen van 2015 die tot Groep 2 van de zogenaamde beheersbare elementen6 

behoren, niet alleen de opgelegde kostenbesparing van 3.000.000,00 EUR gerealiseerd, 

maar ook een bijkomende kostenverlaging van 7.797.140,07 EUR. In het aangepaste 

tariefverslag van 10 juni 2016 bedroeg deze bijkomende daling 7.629.128,76 EUR. 

Aangezien deze elementen onder de regulering met gebruik van stimulansen vallen, en 

onder voorbehoud van hun goedkeuring in het vervolg van onderhavige beslissing, wordt de 

bijkomende besparing integraal aan de netbeheerder toegewezen, met dien verstande dat 

de verschuldigde vennootschapsbelasting op dit bedrag ten laste van deze laatste valt. 

21. Zoals Elia heeft vermeld in haar initiële tariefverslag, bedroeg voor de volledige 

regulatoire periode 2012-2015 het gecumuleerde netto saldo van Groep 2 (na belastingen) 

25.155.619,11 EUR. Aangezien de tariefbeslissing 2012-2015 voorzag dat dit gecumuleerde 

saldo beperkt zou zijn tot 25.000.000,00 EUR, had Elia in haar oorspronkelijke rapportering 

het excedent van 155.619,11 EUR geïsoleerd en overgedragen naar de volgende regulatoire 

periode. In de oorspronkelijke rapportering voor 2015 hield Elia slechts rekening met een 

bruto stimulans Y1 van 7.641.520,96 EUR (6.250.069,66 EUR netto). 

                                                
6 Zie bijlage 2 van het Besluit van de CREG (Z)111124-CDC-1109/1 van 29 maart 2013 tot vaststelling 
van Voorlopige Tarifaire Methoden. 
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Aangezien dit aangepast beheersbaar gecumuleerde saldo in haar aangepast tariefverslag 

nog maar 24.990.019,96 EUR bedraagt, heeft Elia dus geen bedrag moeten overdragen dat 

25.000.000,00 EUR overschreed. 

22. Naast dit exploitatiesaldo dat betrekking heeft op het totaal inkomen dat nodig is 

voor de uitvoering van de gereguleerde activiteiten, bevat het tariefverslag voor 2015 

eveneens de saldi over de openbare dienstverplichtingen opgelegd aan Elia en de 

toeslagen. Aangezien deze laatste geen deel uitmaken van de wettelijke verplichtingen van 

de netbeheerder, bedoeld in artikel 8 van de Elektriciteitswet, worden de verrichtingen en de 

saldi die daarop betrekking hebben niet opgenomen in de resultatenrekening, maar 

rechtstreeks op de balans geboekt. 

Het totale saldo van de desbetreffende balansrekeningen bedraagt 29.762.268,63 EUR en 

heeft het karakter van een regulatoire schuld.  

23. In deze beslissing analyseert de CREG de impact op de saldi van de aanpassingen 

die Elia, zoals door de CREG vastgelegd in haar ontwerpbeslissing van mei 2015, heeft 

ingediend in haar aangepast tariefverslag van 10 juni 2016. De globale impact van het 

aangepast tariefverslag en onderhavige beslissing worden opgenomen in tabel 5 infra. 

24. De CREG had beslist dat, tenzij Elia de CREG zou overtuigen van een andere 

redenering en/of van een ander bedrag, een aantal punten van het tariefverslag 2015 van 

Elia moesten worden aangepast opdat het door de CREG zou kunnen worden goedgekeurd. 

V. HET CONTROLEPROGRAMMA VAN DE 

CREG 

25. In het kader van de controle van een tariefverslag is de voornaamste opdracht van 

de CREG de berekening van de saldi gerapporteerd door Elia te evalueren.  In het algemeen 

evalueert de CREG: 

a) het redelijk karakter van de afzonderlijke reële componenten van het totaal 

inkomen; 

b) de correcte en billijke opsplitsing tussen de gereguleerde activiteiten in België en 

de niet-gereguleerde activiteiten van Elia en dus ook de afwezigheid van 

kruissubsidiëring tussen deze twee activiteitengroepen. 
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26. Om het redelijk karakter van de elementen van het totaal inkomen te evalueren, 

baseert de CREG zich op de redelijkheidscriteria expliciet opgenomen in de Voorlopige 

Tarifaire Methoden en op de standpunten uit haar vorige tariefbeslissingen. 

27. Wat de regulatoire principes betreft die verband houden met de opsplitsing tussen 

de activiteiten die in België gereguleerd worden en de overige, niet-gereguleerde activiteiten 

van Elia, bepaalt artikel 8, § 2 van de Elektriciteitswet dat Elia andere activiteiten mag 

uitvoeren dan deze die deel uitmaken van haar wettelijke opdrachten vermeld in artikel 8 van 

voornoemde wet.  

Net zoals in haar vorige beslissingen, ziet de CREG er in het kader van onderhavige 

beslissing op toe dat deze activiteiten geen negatieve invloed hebben op het vervullen van 

de wettelijke opdrachten toevertrouwd aan Elia. In dat verband had de CREG reeds de 

volgende structurele maatregelen getroffen: 

a) de goedkeuring op 11 januari 2010 van een zogenaamde "transfer pricing policy", 

om enerzijds duidelijkheid te scheppen over de waardering van de middelen van de 

gereguleerde activiteiten die ook bij de niet-gereguleerde projecten worden ingezet 

en anderzijds om de resultaten van deze niet-gereguleerde projecten te verdelen 

tussen de gereguleerde en de niet-gereguleerde segmenten; 

b) de opname in haar Voorlopige Tarifaire Methoden van 24 november 2011 (laatst 

gewijzigd op 28 maart 2013) van een aantal criteria om het redelijk karakter van die 

verrichtingen en van de gerapporteerde resultaten te beoordelen; 

c) het vastleggen van een duidelijke beleidslijn voor de toewijzing aan en de verdeling 

van de kosten verbonden aan mecenaat en sponsoring over de activiteiten die in 

België gereguleerd zijn en de overige activiteiten die Elia ontwikkelt;  

d) het vastleggen van een duidelijke beleidslijn voor de toewijzing aan en de verdeling 

van de kosten verbonden aan stakeholdersmanagement over de activiteiten die in 

België gereguleerd zijn en de overige activiteiten die Elia ontwikkelt; 

e) de verplichting tot rapportering van een gescheiden balans en resultatenrekening 

naargelang het activiteiten betreft die al dan niet in België gereguleerd zijn (de 

tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2016-2019 legt ter zake ook een 

certificatie op door de revisoren). 

28. Bij haar controles hecht de CREG daarom veel belang aan een duidelijke en 

transparante verantwoording van de kosten die verband houden met elementen die zowel 

nuttig zijn voor de activiteiten die in België gereguleerd zijn, als voor de overige activiteiten.  

Daarom vraagt de CREG eveneens dat Elia omwille van die transparantie het vereiste 

onderscheid blijft rapporteren, zelfs indien een andere registratie geen gevolgen zou hebben 



 

Niet-vertrouwelijk  16/51 

voor de resultatenrekening 2015: in beginsel hebben de gerapporteerde kosten van Groep 2 

(beheersbare kosten) enkel betrekking op de activiteiten die in België gereguleerd zijn. Het 

eventueel positieve saldo van die kosten (het verschil tussen de werkelijke kosten en het 

goedgekeurde budget) komt als stimulans ten bate van Elia, genoemd Y1.  

De netto globale stimulans Y1 voor de regulatoire periode 2012-2015 is beperkt tot 

25.000.000,00 EUR. Indien de kosten ten laste van de niet-gereguleerde activiteit toch ten 

laste van Groep 2 gelegd worden, vermindert het eventueel overschot van de stimulans, 

maar wordt het deelresultaat van de niet-gereguleerde activiteiten overschat. Deze werkwijze 

leidt tot een vertekend beeld van de noodzakelijke "beheersbare kosten". De CREG 

verwacht een correcte toepassing van het gevraagde onderscheid. 

29. De CREG beschrijft hieronder de verschillende etappes van haar controle 

uitgevoerd op de ex post tariefverslagen 2015 van Elia.  

De controle bestaat uit de volgende 14 etappes:  

- Etappe 1:  Onderzoek van de volledigheid van het tariefverslag van Elia (zie V.1); 

- Etappe 2:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de kosten van Groep 1 (zie 

V.2); 

- Etappe 3:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de niet-tarifaire 

gereguleerde opbrengsten (zie IV.3); 

- Etappe 4:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de elementen van de 

gereguleerde winst van de onderneming (zie IV.4); 

- Etappe 5:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de beheersbare kosten 

(Groep 2) (zie V.5); 

- Etappe 6:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de compensatie van de 

indexering van de beheersbare elementen (zie V.6); 

- Etappe 7:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de vermindering van de 

beheersbare enveloppe m.b.t. het stopgezette project Belgian Offshore Grid (zie V.7); 

- Etappe 8:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende Business Development (zie 

V.8); 

- Etappe 9:  Onderzoek van het deelsaldo betreffende de niet-gerecupereerde 

boetes van het EMS-project (zie V.9); 

- Etappe 10: Onderzoek van het deelsaldo betreffende de correctie in verband met de 

indexsprong (zie V.10); 

- Etappe 11: Onderzoek van het eventuele deelsaldo betreffende de plafonnering van de 

stimulans Y1 van het gecumuleerde beheersbare saldo voor de regulatoire periode 

2012-2015 (zie V.11); 
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- Etappe 12: Onderzoek van het deelsaldo betreffende de verschillen qua 

getransporteerde volumes en volumemix (zie V.12); 

- Etappe 13: Samenvatting van de vaststellingen over de exploitatiesaldi tijdens etappes 

1 tot 7 (zie V.13); 

- Etappe 14: Analyse van de saldi betreffende de toeslagen en de ODV-tarieven (zie 

V.14). 

V.1 Etappe 1: volledigheid van het tariefverslag 

V.1.1 Verslag en geconsolideerde jaarrekeningen 

30. Overeenkomstig artikel 44 van de Voorlopige Tarifaire Methoden bevatte het 

tariefverslag dat Elia op 29 februari 2016 aan de CREG bezorgde, zowel voorlopige 

statutaire jaarrekeningen als voorlopige geconsolideerde jaarrekeningen van Elia (Elia 

System Operator NV, Elia Asset NV en Elia Engineering NV).  

De geconsolideerde jaarrekeningen van Elia zijn opgesteld overeenkomstig de International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Elia legde ook geconsolideerde jaarrekeningen voor 

die werden opgesteld in overeenstemming met de boekhoudnormen die in België gelden 

(“Belgian GAAP”). 

31. In het kader van de evaluatie van de exploitatiesaldi baseert de CREG zich enkel op 

de geconsolideerde jaarrekeningen die werden opgesteld overeenkomstig de nationale 

boekhoudnormen. Behoudens anders vermeld, zal verder in onderhavig document enkel nog 

naar die jaarrekeningen verwezen worden. 

V.1.2 Jaarrekeningen en toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2015  

32. De geconsolideerde balans uit paragraaf L.1.17 van het tariefverslag is een (Belgian 

GAAP) balans opgesteld vóór de toewijzing van het resultaat van het exploitatiejaar 2015, 

wat betekent dat het resultaat van het boekjaar (na belastingen) integraal in de reserves van 

het eigen vermogen werd opgenomen. 

V.1.3 Evolutie van de reserves op de balans  

33. Aangezien Elia haar geconsolideerde balans opgesteld heeft vóór de toewijzing van 

het resultaat van het boekjaar (het resultaat van 2015 werd dus integraal toegevoegd aan de 
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reserves), heeft de CREG gewoon kunnen vaststellen dat de toename ten opzichte van het 

saldo 2014 van de grootboekrekeningen betreffende de reserves volledig overeenstemt met 

het resultaat dat door Elia wordt gerapporteerd voor het boekjaar 2015. 

Op basis van deze vaststelling en van het onderzoek van de andere balansrekeningen en 

van de resultatenrekening, besluit de CREG dat het volledige resultaat van het boekjaar als 

dusdanig werd gerapporteerd en aan de basis ligt van de momenteel onderzochte 

exploitatiesaldi. 

V.1.4 De vaststellingen van de CREG betreffende de eerste etappe van het 
controleprogramma 

34. Tijdens deze eerste etappe heeft de CREG, op basis van een grondige controle, 

geen vaststellingen gedaan die een invloed hebben op de saldi van de gereguleerde 

activiteiten in België. 

V.2 Etappe 2: Onderzoek van de niet-beheersbare kosten 
van Groep 1 

35. Het tarifair excedent ad 55.957.626,76 EUR voor de niet beheersbare kosten van 

Groep 1, ligt nog hoger dan dat voor het exploitatiejaar 2014. Twee elementen hebben 

vooral bijgedragen tot dit excedent: 

a) de reserveringskosten voor de ondersteunende diensten: vooral de 

reservevermogens liggen in 2015 beduidend onder het begrotingscijfer (ruim 40 

miljoen euro) als gevolg van de lange onbeschikbaarheid van een aantal 

nucleaire eenheden in België enerzijds en als gevolg van de integrale overgang 

naar korte termijn reserveringen (maandelijks in plaats van jaarlijks) anderzijds; 

b) de netto financiële kosten die beduidend lager liggen dan begroot als gevolg van 

de lage rentevoeten ( - 32 miljoen euro). 

36. Eveneens opvallend, maar dan in de andere richting, zijn de beduidend hogere 

minderwaarden die geboekt werden ( - 12,7 miljoen euro). Aan de grondslag hiervan ligt de 

minderwaarde ad 7,34 miljoen euro die Elia in 2015 tot uitdrukking heeft gebracht voor het 

project Belgian Offshore Grid (BOG): toen duidelijk werd dat het project niet zou gerealiseerd 

worden, had de CREG er in haar beslissing over het tariefverslag van Elia over het 

exploitatiejaar 2014 reeds op aangedrongen om daarover in 2015 een volledige afrekening 

voor te leggen.  
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Elia heeft de nettowaarde van de resterende activa van BOG geboekt als een niet-

beheersbare minderwaarde, ten laste dus van de toekomstige nettarieven. 

De overige kosten voor BOG werden verrekend als beheersbare kosten van 2015 (zie onder 

V.5 infra). De CREG spreekt zich uit over de integrale afrekening voor het BOG-project. 

V.2.1 Vaststellingen van de CREG betreffende de tweede etappe van het 
controleprogramma  

37. Tijdens deze tweede etappe heeft de CREG bij een grondige controle geen 

vaststellingen gedaan die een invloed hebben op de saldi van de gereguleerde activiteiten in 

België. 

V.3 Etappe 3: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de niet-tarifaire niet-beheersbare gereguleerde 
opbrengsten  

V.3.1 De niet-tarifaire gereguleerde opbrengsten 

38. Het tarifair excedent ad 59.168.364,58 EUR  voor de niet-tarifaire opbrengsten van 

Groep 1 ligt hoger dan dat voor het exploitatiejaar 2014. Ook hier blijkt uit de controle door 

de CREG dat de hogere veilingopbrengsten van transmissiecapaciteit op de grenzen (+ 55,6 

miljoen euro) het gevolg zijn van de langdurige onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire 

eenheden in België. 

Deze opbrengsten komen integraal ten bate van de toekomstige tarieven.  

V.3.2 De vaststellingen van de CREG betreffende de derde etappe van het 
controleprogramma 

39. Tijdens deze derde etappe heeft de CREG bij een grondige controle geen 

vaststellingen gedaan die een invloed hebben op de saldi van de gereguleerde activiteiten in 

België. 
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V.4 Etappe 4: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de elementen van de gereguleerde winst  

V.4.1 De componenten van het geconsolideerde gereguleerde tarifaire 
resultaat 2015 

40. De geconsolideerde jaarrekeningen die door Elia werden gerapporteerd, geven voor 

2015 een gereguleerd tarifair resultaat weer van 71.720.044,61 EUR en een gereguleerd 

niet-tarifair resultaat van 3.234.139,10 EUR, telkens na toepassing van de 

vennootschapsbelasting.  

De gereguleerde activiteiten zijn onderworpen aan een gemiddelde aanslagvoet van 18,21 % 

voor 2015, wetende dat de notionele intresten en de verworpen uitgaven volledig van het 

gereguleerde resultaat werden afgetrokken. 

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat de inkomsten uit niet-gereguleerde activiteiten 

grotendeels afkomstig zijn uit de dividenden uitgekeerd door 50Hertz, en in dat opzicht dus 

definitief zijn belast in hoofde van de dochteronderneming van Elia, wat het verschil met de 

algemene gemiddelde aanslagvoet van Elia verklaart. 

41. Uit het initiële tariefverslag blijkt dat het globale gereguleerde resultaat na 

belastingen bestaat uit acht verschillende elementen. Ze worden opgenomen in tabel 2. De 

evolutie van deze elementen in het aangepast tariefverslag zal getoond worden in tabel 5 

infra. 
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Tabel 2:  Reconciliatie van de gereguleerde resultaten met de boekhouding van de onderneming 

in EUR

Aangepast Tarief-

verslag 2015

Gereguleerde tarifaire resultaten 71.720.044,61

(i)       

  

Netto billijke marge op basis van artikel 13 van de Voorlopige Tarifaire 

Methoden 24.735.780,57

(ii)      

Compensatie voor het buitendienst gesteld gedeelte van de iRAB, bedoeld in 

artikel 13 van de Voorlopige Tarifaire Methoden 34.280.705,89

(iii)     

 

Netto saldo van de stimulans met betrekking tot de elementen van Groep 2 

van het totaal inkomen (factor Y1) 6.249.999,99

(iv)      Netto saldo van de stimulans over de investeringen (factor Y2) 6.453.558,16

Gereguleerde niet-tarifaire resultaten 3.234.139,10

(v)       Netto resultaat TP3 3.642.339,72

(vi)     Netto gereguleerde kosten ten laste van Elia (verworpen door de CREG) -404.513,02

(vii)  

Aanpassinbg van het netto resultaat als gevolg van de CREG beslissing over de 

saldi 2014 -3.687,60

Resultaten van de niet-gereguleerde activiteiten 53.093.147,48

(viii)    Resultaten van de niet-gerguleerde activiteiten (TP4) 53.093.147,48

TOTAAL 128.047.331,19  

42. Onder de punten V.4.2 tot V.4.9 onderzoekt de CREG deze acht elementen. 

V.4.2 Eerste component: de normale billijke marge die verband houdt met de 
in het net geïnvesteerde kapitalen    

43. De berekening van de billijke winstmarge wordt in artikel 13 van de Voorlopige 

Tarifaire Methoden gedefinieerd als het product van enerzijds het rekenkundige gemiddelde 

van de begin- en eindwaarde van het gereguleerde actief (RAB) en anderzijds het 

rendementspercentage. 
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V.4.2.1 De controle van de RAB 

44. De CREG heeft de berekening van de RAB die door Elia werd gerapporteerd, 

gecontroleerd (gemiddelde RAB 2015 van 3.892.900.000,00 EUR) en heeft geen enkel 

element vastgesteld dat in strijd was met de regels vastgesteld door de tarifaire methoden 

die van toepassing zijn. 

45. Het is duidelijk dat de vertraging van een deel van de infrastructuurprojecten het 

gevolg is van een gebrek aan public acceptance voor bepaalde projecten. De netbeheerder 

kan de voortgang in de hand werken door een aantal maatregelen te nemen, meestal in de 

vorm van een dading, hetzij krachtens het compensatiebeleid van Elia, hetzij na klachten van 

buurtbewoners. In de loop van 2015 heeft de netbeheerder aanzienlijke bedragen 

toegewezen aan het STEVIN-project, respectievelijk 8.353.282,57 EUR en 2.793.354,40 

EUR. 

De CREG is in dit verband van oordeel dat deze dadingen en vergoedingen, vooral m.b.t. 

steden en gemeenten die al aandeelhouders van Elia zijn, niet de indruk mogen wekken dat 

het hier om shareholdersmanagement gaat in plaats van stakeholdersmanagement. 

Voor de regulatoire periode 2016-2019 heeft de CREG in haar nieuwe tariefmethodologie 

van 18 december 2014 voor dergelijke uitgaven specifieke maatregelen opgenomen om de 

als compensaties gestorte bedragen te kaderen en te verduidelijken.  

46. De CREG heeft eveneens kunnen vaststellen dat Elia, in haar tariefverslag, heeft 

rekening gehouden met het positieve resultaat in het fiscaal dossier met betrekking tot de 

saldi van het boekjaar 2004 - aanslagjaar 2005. (Arrest van het Hof van Beroep van 12 

november 2015). Elia heeft ondertussen een belastingsvermindering gekregen voor het 

basisbedrag van 93.812.013,95 EUR. In het tariefverslag 2015 wordt dit bedrag niet langer 

vermeld als fiscale schuld. 

V.4.2.2 De controle van het rendementspercentage 

47. De gemiddelde risicovrije rente van de OLO's op 10 jaar voor het jaar 2014 werd 

berekend op basis van de daggegevens die door de Nationale Bank van België worden 

gepubliceerd. Overeenkomstig artikel 16, § 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden 

bekomen zowel de CREG als Elia een gemiddelde rente van 0,8602 %.  

48. In haar a posteriori berekening heeft Elia een gemiddeld rendementspercentage van 

0,6354% in acht genomen dat op de totale waarde van de RAB dient te worden toegepast. 
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49. De CREG stelt vast dat de berekening van het gemiddelde rendementspercentage 

correct werd uitgevoerd. 

V.4.2.3 De berekening van de billijke winstmarge 

50. In haar tariefverslag van 2015 heeft Elia rekening gehouden met een billijke 

winstmarge van 24.735.780,57 EUR netto. 

51. Het verschil met de billijke winstmarge, geraamd in het kader van het tariefdossier 

2012-2015, bedraagt 38.508.675,03 EUR ten nadele van Elia. Dit saldo is voornamelijk het 

gevolg van de nog steeds erg lage waarde van de OLO-rente op 10 jaar in 2015.  

V.4.3 Tweede component: het gedeelte van de meerwaarde resulterend uit de 
iRAB bij buitendienststellingen 

52. Overeenkomstig de Voorlopige Tarifaire Methoden rapporteert Elia een brutobedrag 

van 41.913.077,26 EUR voor de vermindering van de iRAB-meerwaarde ten gevolge van de 

vaste activa die in 2015 buitendienst werden gesteld.  

Er is een groot verschil met het gebudgetteerde bedrag (overschrijding van het budget met 

17.340.384,26 EUR). Na een grondige controle heeft de CREG vastgesteld dat het volledig 

ging om projecten die deel uitmaakten van de goedgekeurde investeringsplannen. 

Deze werkwijze maakt niet langer deel uit van de Tariefmethodologie van 18 december 

2014. 

V.4.4 Derde component: het netto saldo van de stimulans Y1 betreffende de 
beheersing van de beheersbare kosten 

53. Zoals aangekondigd in § 21 supra heeft Elia in haar initiële tariefverslag de 

stimulans Y1 van het boekjaar 2015 beperkt tot een bruto bedrag van 7.641.520,96 EUR 

(6.250.069,66 EUR netto). In het aangepast tariefverslag vermeldt Elia dat de stimulans Y1 

7.629.128,76 EUR (6.239.864,41 EUR netto) zou moeten bedragen. 

De CREG spreekt zich in deel V.5 uit over deze bedragen. 
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V.4.5 Vierde component: de stimulans op de investeringen (Factor Y2) 

54. Bijlage 2 van de Voorlopige Tarifaire Methoden (punt 1.4) voorziet in een stimulans 

betreffende de realisatie van de nodige vervangingsinvesteringen en investeringen ter 

garantie van de betrouwbaarheid van het net. 

55. Het bedrag van de investeringen die in aanmerking komen voor het Y2-mechanisme 

bedraagt 85.589.000,00 EUR.  

Na controle van de naleving van de individuele grens van 110% van het budget per project 

werd dit bedrag verminderd tot 79.779.000 EUR, hetzij een bedrag dat hoger is dan het 

jaarlijks referentiebudget (90% X 78.330.829,40 = 71.013.000 EUR). 

De bruto stimulans Y2 zou dus het bedrag van 8.785.000 EUR7 bereiken, maar is beperkt tot 

10% van het jaarbudget, hetzij 7.890.400 EUR. Na toepassing van de gemiddelde 

belastingvoet van 18,21% bedraagt het nettobedrag ten gunste van Elia 6.453.558,16 EUR. 

56. Na een grondige controle keurt de CREG dit bedrag van de stimulans Y2 goed dat 

rechtstreeks aan de winst van Elia wordt toegevoegd.  

De Y2-stimulans maakt geen deel meer uit van de stimulansen voorzien door de 

Tariefmethodologie van 18 december 2014. 

V.4.6 Vijfde component: het niet-tarifaire nettoresultaat TP3  

57.   Dit deelresultaat bestaat uit vijf componenten: 

a) 60% van de ontvangen dividenden van APX en HGRT betreffende het boekjaar 

2014; 

b) 60 % van de gerealiseerde meerwaarde met betrekking tot de verkoop van de 

deelname van Elia in APX en de verkoop van 9,2 % van de deelname in HGRT 

(2.851.363,00 EUR netto). De operatie houdt verband met de integratie van de 

activiteiten van de elektriciteitsbeurzen EPEX SPOT en de groep APX, waaronder 

Belpex, met als doel een elektriciteitsbeurs te creëren voor de CWE-zone (Centraal-

West-Europa) en het Verenigd Koninkrijk; 

c) 60 % van de meerwaarde die verband houdt met de verkoop van een 

gebruiksgedeelte van CORESO aan de Portugese TSO REN; 

d) 60 % van het verzekeringsexcedent betreffende het schadegeval in Anvaing 

(790.970 EUR). 

                                                
7  79.779.000 – 71.013.000 = 8.785.000 



 

Niet-vertrouwelijk  25/51 

58. De CREG heeft de transacties, waarvoor de Voorlopige Tarifaire Methoden en de 

Transfer Pricing Policy de verdeling van deze meerwaarden voor 60% aan de TSO en voor 

40% aan de toekomstige tarieven voorzien, grondig geanalyseerd en heeft geen 

opmerkingen. 

V.4.7 Zesde component: de kosten verworpen door de CREG 

59. In dit zesde element (tekort ten laste van de onderneming) heeft Elia bepaalde 

kosten opgenomen waarvan vooraf vaststond dat de CREG deze niet ten laste van de 

gereguleerde activiteiten in België zou aanvaarden. Het betreft: 

a) de netto pensioenkosten die verband houden met bepaalde niet-actieve 

medewerkers die de CREG sinds de aanvang van de liberalisering stelselmatig had 

verworpen; 

b) de netto kosten die verband houden met het mecenaat (100 %), met giften en met 

liberaliteiten (100%) et met het stakeholdermanagement (50%); 

60. Na een grondige controle bevestigt de CREG dat: 

a) Elia de te verwerpen, netto pensioenkosten terecht uit het totaal inkomen heeft 

geweerd; 

b) de aanpassingen die de CREG vraagt in hoofdstuk V.5.3. van onderhavige 

beslissing aan deze zesde component moeten worden toegevoegd. 

V.4.8 Zevende component: de aanpassing van het resultaat ten gevolge van 
de beslissing van de CREG over het tariefverslag 2014 (tenlasteneming 
van Elia) 

61.    In haar beslissing van 25 juni 2015 betreffende de saldi die in het tariefverslag Elia 

2014 werden opgenomen, had de CREG het nettobedrag van 3.687,60 EUR verworpen. 

Uit de controle van de CREG blijkt dat Elia dit bedrag correct heeft opgenomen in haar 

tariefverslag van 2015. 

V.4.9 Achtste component: de winst met betrekking tot de niet-gereguleerde 
activiteiten 

62. Het betreft winsten die verband houden met de activiteiten van 50Hertz. 
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63. De CREG is niet bevoegd om te oordelen over activiteiten die verband houden met 

de activiteiten in Duitsland. 

V.4.10 De vaststellingen betreffende de vierde etappe van het 
controleprogramma 

64. Tijdens deze vierde etappe heeft de CREG bij een grondige controle geen 

vaststellingen gedaan die een invloed hebben op de saldi van de gereguleerde activiteiten in 

België: de vaststellingen betreffende de beheersbare kosten maken deel uit van etappe 5. 

V.5 Etappe 5: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de beheersbare nettokosten (Groep 2)  

65. In deze etappe wordt het saldo van de Groep 2 in de strikte zin van het woord 

geanalyseerd: dit saldo van de beheersbare kosten vormt voor de TSO een stimulans tot 

kostenbeheersing (zie hierna hoofdstuk V.5.1). 

66. Net zoals de vorige jaren heeft de CREG bijzondere aandacht besteed aan het 

volgende: 

a) het beroep dat Elia gedaan heeft op externe consultants (zie hierna hoofdstuk 

V.5.1); 

b) het redelijk karakter van de kosten van het Directiecomité (zie hierna hoofdstuk 

V.5.2); 

c) redelijk karakter van de kosten van stakeholdersmanagement (zie hierna 

hoofdstuk V.5.3); 

d) de kosten die verband houden met de sanering van de terreinen (zie hierna 

hoofdstuk onder V.5.4). 

V.5.1 Beroep op bepaalde externe consultants 

67. Net zoals de twee voorbije jaren heeft de CREG bijzondere aandacht besteed aan 

het beroep van Elia op bepaalde externe consultants. De volgende paragrafen beschrijven 

de punctuele vaststellingen van de CREG na haar eerste controles, de reactie van Elia op 

deze vaststellingen evenals de eindbeslissing van de CREG. 
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V.5.1.1 [vertrouwelijk] 

68. In haar ontwerpbeslissing had de CREG vastgesteld dat er uit de antwoorden van 

Elia blijkt dat er een bedrag van 38.115 EUR voor diensten die in 2015 door [vertrouwelijk] 

werden geleverd ten laste van de gereguleerde activiteiten was gelegd. 

De CREG heeft echter in herinnering gebracht dat op p. 19 van beslissing 658/ E 33 van de 

CREG betreffende de controle van saldi voor 2014 gerapporteerd door Elia het volgende 

vermeldt: "Wat [vertrouwelijk] betreft, had de CREG vastgesteld dat de taken die eraan 

werden toevertrouwd onder de bevoegdheid van het Directiecomité vallen en niet van een 

persoon buiten dit Directiecomité.  De CREG zal deze kosten ten laste van de gereguleerde 

activiteiten niet meer aanvaarden vanaf 2015."  

69. Bijgevolg heeft de CREG in haar ontwerpbeslissing gevraagd om een bedrag van 

38.115 EUR voor de prestaties van [vertrouwelijk] ten laste te leggen van de niet-

gereguleerde activiteiten in plaats van de beheersbare kosten van Groep 2. 

70. In het kader van haar aangepast tariefverslag heeft Elia positief gereageerd op deze 

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

V.5.1.2 Monticello bvba 

71. In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG vastgesteld dat, wat de diensten betreft 

die de interim-CEO van Elia in het eerste semester van 2015 heeft geleverd, het hele bedrag 

van 308.000 EUR gefactureerd door zijn onderneming Monticello bvba, ten laste van de 

gereguleerde activiteiten in België was gelegd, want volgens Elia was de taak van Monticello 

bvba geconcentreerd op de activiteiten van Elia in België. 

72. De CREG heeft gemeld dat ze deze motivatie niet kon aanvaarden aangezien er uit 

vele documenten die de groep Elia openbaar heeft gemaakt, is gebleken dat de taak van de 

interim-CEO zich niet beperkte tot de gereguleerde activiteiten in België, zie bijvoorbeeld de 

inhoud van de brief van de CEO in het jaarverslag 2014 van de Elia-groep8 met veel 

verwijzingen naar de Elia-groep evenals naar zijn activiteiten in Duitsland en de 

internationale activiteiten van deze groep (cf. EGI). 

Bijgevolg heeft de CREG in haar ontwerpbeslissing gevraagd om een bedrag van 45.676,4 

EUR voor de prestaties van Monticello bvba ten laste te leggen van de niet-gereguleerde 

                                                
8http://annualreport.elia.be/2014/UK%20sur%20le%20site/UK%20online/4-
ELIA_AR2014_UK_interview%20CORNELIS.pdf  

http://annualreport.elia.be/2014/UK%20sur%20le%20site/UK%20online/4-ELIA_AR2014_UK_interview%20CORNELIS.pdf
http://annualreport.elia.be/2014/UK%20sur%20le%20site/UK%20online/4-ELIA_AR2014_UK_interview%20CORNELIS.pdf
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activiteiten in plaats van de beheersbare kosten van Groep 2. Dit bedrag stemt overeen met 

de gestorte 308.000 EUR vermenigvuldigd met het percentage van 14,83 % gebruikt om een 

deel van de verbrekingsvergoeding van de vorige CEO toe te wijzen aan de niet-

gereguleerde activiteiten. 

73. In het kader van haar aangepast tariefverslag heeft Elia positief gereageerd op deze 

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

V.5.1.3 50HERTZ 

74. In haar ontwerpbeslissing vond de CREG dat de bedragen die de verbonden 

onderneming 50HERTZ in 2015 heeft gefactureerd, onvoldoende verantwoord waren en 

heeft ze deze bijgevolg verworpen. 

75. In het kader van haar aangepast tariefverslag heeft Elia een reeks bijkomende 

inlichtingen geleverd ter verantwoording van de desbetreffende bedragen. 

76. De CREG merkt op dat de bedragen die 50HERTZ had gefactureerd in 2015 

bijzonder hoog waren, maar beslist uiteindelijk toch om de kosten die 50HERTZ in 2015 had 

gefactureerd niet te verwerpen. Elia voldoet dus voldoende aan de vraag van de CREG. 

V.5.1.4 EGI 

77. In haar ontwerpbeslissing vond de CREG dat de bedragen die de verbonden 

onderneming EGI in 2015 heeft gefactureerd, onvoldoende verantwoord waren en heeft ze 

deze bijgevolg verworpen. 

78. In het kader van haar aangepast tariefverslag heeft Elia bijkomende informatie 

gegeven en zich er schriftelijk toe verbonden om vanaf juli 2016 een actieplan voor de 

toekomstige contractuele relaties tussen Elia en de verbonden onderneming EGI te 

implementeren. De bedoeling van dit plan is: 

a) de offerteaanvragen te systematiseren zodra de opdrachten aan EGI kunnen 

worden toegekend en meer dan 25.000,00 EUR bedragen. Dit omvat minstens: 

o het opstellen van een functioneel lastenboek, 

o een offerteaanvraag rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

vereiste diensten, 

o een kwalitatieve en kwantitatieve analyse (aantal uren) van de offertes en 

o een toewijzing van de opdracht op basis van een TCO-aanpak (Total Cost of 

Ownership) met verschillende evaluatiecomponenten (dus niet enkel de prijs) 
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b) de eventuele aan EGI toevertrouwde opdrachten voor beperkte bedragen 

(<25.000,00 EUR), van korte duur en waarvoor grondige expertise vereist is, te 

valoriseren op het maximum van de som van de volgende elementen: 

o de directe kosten verkregen door het aantal gepresteerde uren te 

vermenigvuldigen met het uurtarief binnen ELIA van toepassing voor een 

personeelslid dat tot een gelijkaardige categorie behoort (werknemer of 

kaderlid, categorie 1 tot 3, werknemer van ESO of werknemer van Elia 

Engineering); 

o de indirecte kosten; 

o geen enkele bijkomende commerciële marge binnen de groep (bv. fiscaal) of 

een andere marge zal worden toegepast op de voormelde directe en indirecte 

kosten. 

79. Hoewel de CREG vindt dat een groot deel van de vaststellingen die ze in haar 

ontwerpbeslissing had vermeld niet in vraag gesteld worden door de bijkomende informatie 

van Elia beslist ze, rekening houdend met het beperkte bedrag van de prestaties die EGI in 

2015 heeft gefactureerd en het feit dat het actieplan dat Elia op papier heeft gezet voldoende 

goed is, om de kosten die in 2015 door EGI werden gefactureerd uiteindelijk niet te 

verwerpen. Elia voldoet dus voldoende aan de vraag van de CREG. 

80. Met betrekking tot de inhoud van het actieplan dat Elia op papier heeft gezet en 

meer in het bijzonder de bepalingen over de valorisering van de aan EGI toevertrouwde 

opdrachten voor lage bedragen (<25.000,00 EUR), van korte duur en waarvoor grondige 

expertise is vereist, verduidelijkt de CREG dat de indirecte kosten niet hoger mogen zijn dan 

25% van de directe kosten. 

In het kader van haar controle van de saldi van 2016 zal de CREG controleren of Elia de 

verbintenissen uit het actieplan evenals de voormelde bepaling over de indirecte kosten 

heeft nagekomen. 

V.5.2 De vergoeding van het Directiecomité van Elia 

81. De CREG is bijzondere aandacht blijven besteden aan het redelijk karakter van de 

vergoeding van het Directiecomité van Elia dat ten laste van de gereguleerde activiteiten in 

België is gelegd. De volgende paragrafen beschrijven de punctuele vaststellingen die de 

CREG heeft gedaan na haar eerste controles, de reactie van Elia op deze vaststellingen 

evenals de eindbeslissing van de CREG.  
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V.5.2.1 Verbrekingsvergoeding van de vorige CEO 

82. In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG vastgesteld dat de verbrekingsvergoeding 

van de vorige CEO [vertrouwelijk] EUR bedraagt, waarvan [vertrouwelijk] EUR ten laste van 

de niet-gereguleerde activiteiten werd gelegd. 

83. Bij haar controles heeft de CREG een berekeningsfout vastgesteld en aan Elia 

gevraagd om die te corrigeren door [vertrouwelijk] EUR, hetzij 5.387,03 EUR meer dan wat 

oorspronkelijk werd geboekt, ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten te leggen.  

84. In het kader van haar aangepast tariefverslag heeft Elia positief gereageerd op deze 

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

V.5.2.2 Vergoeding van de leden van het Directiecomité andere dan de CEO  

85. Op basis van het mechanisme voor het tijdschrijven van de prestaties heeft de 

CREG in haar ontwerpbeslissing vastgesteld dat 196.000,00 EUR van de vergoeding van de 

leden van het Directiecomité andere dan de CEO ten laste van de niet-gereguleerde 

activiteiten werd gelegd. 

De CREG herinnerde wel aan het feit dat beslissing 658 E/33 van de CREG  betreffende de 

controle van de saldi voor 2014 gerapporteerd door Elia het volgende vermeldt: “De CREG 

vraagt aan Elia om ervoor te zorgen dat de inhoud van de brief van Elia van 20 oktober 2014 

wat de "total cash" vergoeding betreft op individuele basis wordt toegepast (...) voor het 

exploitatiejaar 2015 (..)”  en dat de toepassing van de principes uit deze brief had moeten 

leiden tot minimum 220.244,26 EUR die ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten werd 

gelegd wat de leden van het Directiecomité zonder de CEO betreft. Bijgevolg heeft de CREG 

gevraagd om een bijkomend bedrag dat overeenstemt met het verschil tussen de twee 

voormelde bedragen, hetzij 24.244,26 EUR, ten laste van de niet-gereguleerde activiteiten te 

leggen. 

86. In het kader van haar aangepast tariefverslag heeft Elia positief gereageerd op deze 

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



 

Niet-vertrouwelijk  31/51 

V.5.2.3 Variabele vergoeding op lange termijn uitgekeerd aan het Directiecomité 

87. In haar ontwerpbeslissing had de CREG vastgesteld dat er vooraf geen enkele regel 

was vastgelegd over de beoordeling van het redelijk karakter van de variabele vergoeding op 

lange termijn die aan het Directiecomité werd uitgekeerd. Daarom heeft de CREG een 

voorstel van redelijkheidscriterium geformuleerd dat gebaseerd was op het bedrag dat in 

2010 was gestort. 

88. In haar aangepast tariefverslag merkte Elia onder andere op dat de vergoeding op 

lange termijn van het Directiecomité geboekt (geprovisioneerd) wordt op jaarbasis, maar in 

twee schijven wordt betaald: een eerste schijf (1/3) na het tweede jaar en een tweede schijf 

(2/3) aan het einde van de periode. Elia stelt daarvoor als redelijkheidscriterium voor dat de 

variabele vergoeding op lange termijn die jaarlijks voor haar Directiecomité wordt geboekt, 

niet hoger mag zijn dan het jaarlijkse gemiddelde op basis van de betaling van 2010, hetzij 

een bedrag van [vertrouwelijk] EUR2010, geïndexeerd op basis van de werkelijk vastgestelde 

inflatie.   

89. De CREG vindt dat de nuance die Elia heeft aangebracht relevant is en aanvaardt 

het tegenvoorstel van Elia. Samengevat vraagt de CREG, wat de vergoeding van het 

Directiecomité van Elia betreft, om de volgende redelijkheidscriteria te respecteren tijdens de 

volgende boekjaren: 

a) wat de “total cash” vergoeding betreft, moet de inhoud van de brief van Elia van 

20 oktober 2014 op individuele basis worden toegepast; 

b) de "stortingen voor het extralegaal pensioenstelsel” en de "andere voordelen" die 

aan het Directiecomité van Elia worden gestort, mogen niet hoger zijn dan de 

bedragen gestort in 2009 en die zijn geïndexeerd op basis van de werkelijk 

vastgestelde inflatie; 

c) de “variabele vergoedingen op lange termijn” voor het Directiecomité van Elia die 

jaarlijks worden geboekt, mogen niet hoger zijn dan het jaarlijkse gemiddelde op 

basis van de betaling van 2010, hetzij een bedrag van [vertrouwelijk] EUR2010, 

geïndexeerd op basis van de werkelijk vastgestelde inflatie. 

V.5.3 Het billijke karakter van de kosten voor stakeholdersmanagement 

90. Onder punt V.4.7 infra had Elia de kosten voor mecenaat (100 %), giften, 

liberaliteiten (100 %) en stakeholdersmanagement (50%) opgenomen. Dit houdt in dat 50% 

van de kosten voor stakeholdersmanagement als beheersbare kosten worden beschouwd.  
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91. Bij haar controles van het initiële tariefverslag heeft de CREG vastgesteld dat: 

a) Elia de kosten van de [vertrouwelijk] Chair opnieuw had toegewezen als 68% 

gereguleerde kosten/32% niet-gereguleerde kosten, terwijl de CREG in 2014 nog 

een kwalificatie als stakeholdersmanagement (50% gereguleerd en 50% 

onderneming) had opgelegd; 

b) Elia een bijdrage in een (nieuwe) [vertrouwelijk] Chair [vertrouwelijk] had 

toegevoegd (volledig ten laste van de gereguleerde activiteiten/beheersbare 

kosten in plaats van volgens de sleutel stakeholdersmanagement). 

92. In haar ontwerpbeslissing had de CREG dan ook aan Elia gevraagd om: 

a) een bedrag van 27.000 EUR te boeken als beheersbare kosten in plaats van 

kosten die verband houden met niet-tarifaire activiteiten ([vertrouwelijk] Chair); 

b) een bedrag van 25.000 EUR9 te boeken als beheersbare kosten in plaats van 

kosten die verband houden met niet-tarifaire activiteiten ([vertrouwelijk] Chair 

[vertrouwelijk]); 

93. In het kader van haar aangepast jaarverslag heeft Elia positief gereageerd op deze 

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

V.5.4 De kosten die verband houden met de sanering van terreinen 

94. Sinds het begin van de regulering heeft de CREG dotaties van Elia aan de provisies 

voor de sanering van terreinen verworpen omdat de vorige eigenaars niet meegewerkt 

hadden bij de aanpassing van de waarde van de vervuilde terreinen bij de inbreng ervan in 

de rekeningen van Elia.  

95.  Voor de tarifaire periode 2008-2011 werd er geen onderscheid gemaakt tussen 

Groep 1 en Groep 2. Alle elementen van het totaal inkomen en dus ook de voorzieningen 

werden toen ten laste gelegd van de tarieven.  

96. Vanaf 2008 heeft Elia de dotaties van provisies voor de saneringskosten in Groep 2 

geboekt, wat gevolgen had voor haar saldi Y1: de facto heeft Elia de dotaties niet verrekend 

ten laste van de nettarieven maar wel ten laste van haar eigen resultaat (gebruik van het 

voordelig saldo op haar beheersbare kosten).  

                                                
9 50.000 X 50% = 25.000 
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97. Criterium 3.c) van bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden bepaalt dat de 

provisies voor de sanering van terreinen, die bij de oprichting van Elia in natura werden 

ingebracht, in principe als onredelijk zullen beschouwd worden. In zijn arrest van 14 

september 2007 heeft het hof van beroep van Brussel het standpunt van de CREG als volgt 

genuanceerd: aangezien de saneringskosten effectief gemaakt werden, kan het feit dat Elia 

provisies aanlegt om ze te dekken, niet als onredelijk worden beschouwd. Het hof 

verduidelijkt dat Elia derden kan vragen om de saneringskosten die ze zou gemaakt hebben, 

terug te betalen. Elia heeft effectief vorderingen aangespannen tegen [vertrouwelijk]. Het 

arrest bepaalt tot slot dat indien beroepen zouden worden ingewilligd, de terugname van de 

voorzieningen erna in mindering van de tarieven zal worden gebracht.  

98. Sinds 2008 waren er regelmatig opnieuw dotaties van nieuwe bedragen aan de 

provisies voor sanering van terreinen en werden er ook bedragen opgenomen. Al deze 

bedragen werden geboekt in Groep 2 van het totaal inkomen.  

De CREG stelt vast dat Elia niet echt veel gebruik heeft gemaakt van beroepen tegen de 

vroegere eigenaars van terreinen “omdat de bedragen van de schade niet helemaal 

vaststaan”. Gezien de nabijheid van de limiet van 25.000.000 EUR voor het gecumuleerde 

saldo van de beheersbare kosten, zal de CREG erop toezien dat de recuperaties voor de 

rechtbank ten bate van de toekomstige tarieven komen.   

De CREG verzoekt Elia dan ook om aan te tonen dat er voortdurend inspanningen worden 

geleverd voor de recuperatie van de saneringskosten en dat alle middelen waarover ze, 

binnen de wettelijke grenzen, beschikt daarvoor worden gebruikt. 

V.6 Etappe 6: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de compensatie van de indexering van de 
beheersbare elementen  

99. Beslissing 111222-CDC-658/E19 van de CREG van 22 december 2011 betreffende 

de regulatoire periode 2012-2015 voorziet het principe van een compensatie van de 

indexering om rekening te houden met de werkelijke evolutie van de inflatie in het tweede, 

derde en vierde jaar van de regulatoire periode.  

Het werkelijke bedrag van deze compensatie van de indexering maakt deel uit van de 

elementen van Groep 1.  
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Om de compensatie van de werkelijke indexering van 2015 vast te leggen, houdt de 

evaluatie enerzijds rekening met de kostenstructuur per type (PS = 75% en PM = 25%) en 

anderzijds met de werkelijke evolutie van de officiële indexen die het best overeenstemmen 

met deze types (gezondheidsindex en index van de consumptieprijzen).  

100. Elia heeft de werkelijke indexering voor 2015 berekend: deze bedraagt 1,0531.  

Deze waarde wijkt duidelijk af van de indexering voorzien in het tariefvoorstel 2012-2015 die 

1,0824 bedroeg. 

Dit leidt tot een aanzienlijke compensatie van -7.935.000 EUR.  

101. Uit de grondige controle van de CREG blijkt dat Elia dit bedrag correct heeft 

berekend en opgenomen in haar tariefverslag van 2015.  

V.7 Etappe 7: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de vermindering van de beheersbare enveloppe die 
verband houdt met het stopgezette project Belgian 
Offshore Grid  

102. De specifieke behandeling van dit saldo (met een bedrag overgedragen tussen 

Groep 1 en 2 van het totaal inkomen) verantwoordt een afzonderlijke etappe in het 

controleprogramma.  

V.7.1 De vraag van de CREG om de afrekening van het BOG-project in 2015 te 
maken 

103. Begin 201410 werd beslist om het project van het Belgian Offshore Grid en dus ook 

de aankoopprocedures en de consultancycontracten stop te zetten. Door de opeenvolging 

van vertragingen in het kader van het Stevin-project evenals de onzekerheden over de 

beoogde oplossing en de perimeter van de BOG was Elia verplicht om het project op te 

schorten tot er met de concessiehouders, de administratie en de CREG een (nieuwe) 

oplossing zou worden overeengekomen voor de aansluiting van de offshore windparken.  

104. Bijgevolg had de CREG, in haar beslissing van 25 juni 2015 over de saldi in het 

tariefverslag van Elia voor het boekjaar 2014, aan Elia gevraagd om het BOG-project af te 

sluiten en de finale afrekening van het BOG-project te maken in 2015. Tijdens de hoorzitting 

                                                
10 In het kader van de Europese subsidie voor de BOG heeft Elia de datum voor het einde van het 
project vastgelegd op 28 februari 2014. 
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van 28 mei 2015 had Elia aan de CREG voorgesteld “om vlug samen te zitten over de 

manier waarop de verschillende documenten moeten worden behandeld met het oog op de 

saldi van 2015 en het afsluiten van de parameter Y1”. Aangezien Elia en de CREG hierover 

niet meer hebben samengezeten, behandelt de CREG deze elementen in deze beslissing. 

105. Het tariefverslag 2015 van Elia bevat deze afrekening: naast de integrale 

afschrijving van de resterende activa van het project (zie de minderwaarde van 7,34 miljoen 

EUR ten laste van de toekomstige tarieven in § 26 supra), boekt Elia een operationele 

brutokost van 10.046.000,00 EUR (waarvan 228.000,00 EUR voor intern personeel en 

293.000,00 EUR voor aankopen 2015) en een operationele bruto-opbrengst van 

1.605.600,00 EUR (waarvan 333.434,00 EUR geïnd in 2015). In 2015 heeft Elia in haar 

initiële tariefverslag voorzien om, bovenop het bedrag van 628.000,00 EUR dat in 2014 werd 

opgenomen, het bedrag van 878.000,00 EUR, terug te geven aan het totaal inkomen en dus 

aan de toekomstige tarieven (zie infra voor de details van deze berekeningen). 

V.7.2 De context en verloop van het project 

106. Terwijl het aangepast tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 werd 

opgesteld, begonnen de federale overheid en de betrokken partijen het project over “de 

bouw van platformen op zee” (later Belgian Offshore Grid of BOG) te bespreken. Bijgevolg 

werd een operationeel (beheersbaar) budget van 8.000.000,00 EUR door Elia voorgesteld 

voor de regulatoire periode 2012-2015 en 8 VTE per jaar, zonder valorisering van deze 8 

VTE.  

Deze nieuwe activiteit en de daaraan verbonden risico’s lag overigens voor een deel aan de 

oorsprong van de vermindering (in het aangepaste voorstel van 13 december 2011) van de 

efficiëntie-inspanning op de kosten (factor X) van 36.000.000,00 EUR naar 25.000.000,00 

EUR voor de hele regulatoire periode 2012-201511. Het budget opgenomen in het aangepast 

tariefvoorstel vermeldde geen subsidies die voor dit project kunnen verkregen worden. Het 

aangepast tariefvoorstel werd op 22 december 2011 goedgekeurd. 

107. Op 15 februari 2012 heeft Elia bij de Europese Unie een subsidieaanvraag 

ingediend in het kader van de “European Union financial aid in the field of the trans-

European energy networks 2007-2013” voor acties met als algemene titel “Study for the 

development of offshore platforms in the Belgian part of the North Sea allowing the 

                                                
11  Beslissing (B)111222-CDC-658E/19 betreffende “de vraag tot goedkeuring van het aangepaste 
tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012 -2015”, 22 
december 2011. 
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connection of offshore windfarms and enabling as a "plug in" solution for the connection of 

the future North Sea Offshore Grid”. Aangezien de subsidie voor maximum 30% voorwerp 

kon uitmaken van een prefinanciering, betaalbaar 30 dagen na de indiening van de 

aanvraag, had Elia voor deze subsidie al in 2012 een opbrengst geboekt. 

108. De toewijzingsbeslissing van de Europese subsidie werd op 15 november 2013 

genomen. De subsidie is vastgelegd op 16,54 % van de in aanmerking komende uitgaven 

die beperkt zijn tot 11.050.000,00 EUR. De maximale subsidie bedraagt dus 1.827.670,00 

EUR12.  De subsidie wordt geïnd aan de hand van gespreide betalingen afhankelijk van de 

effectieve in aanmerking komende uitgaven. Via de antwoorden van Elia op de vragen van 

de CREG over het tariefverslag 2013 werd de CREG op 25 april 2014 op de hoogte gebracht 

van de toewijzing.  

De in aanmerking komende uitgaven betreffen drie “activiteiten” van het BOG-project: 

“Feasibility study”, “Project development” en “Procurement phase”13. Deze activiteiten 

dekken loonkosten (intern bij Elia of extern) en zijn dus a priori exploitatieuitgaven. 

Sommige “taken” van de activiteit “Project development”, in het bijzonder de taken 

“Contracting of seabed survey”, “Geotechnical survey” en “Geophysical survey” zijn uitgaven 

die in de balans van Elia worden opgenomen bij de investeringspost “Seabed Survey”. In 

haar comfortaanvraag (zie infra) van 10 juli 2013 vermeldde Elia over de CAPEX-post 

“Seabed Survey” dat “de kost van de Seabed survey […] voor de geotechnische en 

geofysische analyses 12,5 M EUR bedroeg” (in het vet in de tekst). Het lijkt er dus op dat 

een deel van de subsidie in werkelijkheid verband houdt met uitgaven die in de balans zijn 

opgenomen en dat het bijgevolg, minstens voor een gedeelte, een kapitaalsubsidie is. De 

kosten die Elia heeft gemaakt (intern personeel en externe consultants) om deze subsidie te 

verkrijgen worden gedekt door de exploitatiebudgetten van het BOG. 

V.7.3 De vaststellingen van de CREG 

109. In de loop van 2013 dacht14 Elia dat de operationele kosten met betrekking tot het 

BOG aanzienlijk hoger zouden zijn dan het budget dat de CREG had goedgekeurd: enkel 

voor 2013 raamde Elia de uitgaven (OPEX en CAPEX) op 18.633.267,00 EUR, waaronder 

12.750.000,00 EUR voor CAPEX. Voor het interne werkvolume kwam de raming voor 2013 

neer op 8 VTE. 

                                                
12 1.827.670,00 = 16,54 % * 11.050.000,00 
13 Bron: ELIA - Call proposal 2012 – for European Union financial aid in the field of the trans-European 
energy networks – Document dat Elia aan de CREG heeft overgemaakt bij brief van 2 april 2015. 
14 Brief van Elia aan de CREG van 10 juli 2013, referentie: 20130710/PRA/Y 2.340/KSA 
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In de zomer van 2013 hebben de CREG en Elia overlegd om tot een overeenstemming te 

komen over de verwerking van deze bijkomende kosten. In haar brief van 10 juli 2013 

verwees Elia uitdrukkelijk naar de budgetten uit het tariefvoorstel 2012-2015 en de tarifaire 

saldi van deze periode, wat de CREG heeft aangemoedigd om haar aanpak van de 

afrekening voor de hele regulatoire periode 2012-2015 verder te zetten. 

Gezien de ramingen van Elia voor 2013 en 2014 heeft de CREG in deze context in haar brief 

van 17 juli 2013 bevestigd dat de operationele kosten die het budget overschrijden als 

redelijk zullen worden beschouwd en zullen worden toegewezen aan de elementen van 

Groep 1 van het (niet-beheersbaar) totaal inkomen. 

Concreet nam de ‘comfort letter’ alle risico’s voor Elia weg wat betreft het naleven van het 

exploitatiebudget van het BOG. Het integrale risico van de overschrijding van de kosten in 

vergelijking met het budget werd van de aandeelhouders van Elia overgedragen naar de 

netgebruikers. Er dient wel te worden opgemerkt dat bijgevolg de X factor niet opnieuw werd 

geraamd hoewel de risico’s van het BOG-project volgens het standpunt van Elia zijn 

verdwenen.  

In haar tariefverslag 2013 rapporteerde Elia kosten voor het BOG van 11.973.000,00 EUR, 

hetzij een bedrag dat veel lager was dan het bedrag dat in de zomer van 2013 was geraamd. 

De operationele kosten (zonder intern personeel) vertegenwoordigden toch 5.257.000,00 

EUR. Van dit bedrag werd 2.300.000,00 EUR geboekt als beheersbare kosten en 

2.957.000,00 EUR als niet-beheersbare kosten.  

Op basis van het principe dat de operationele subsidies, in het algemeen, deel uitmaken van 

dezelfde groep als de kosten waarop ze betrekking hebben en aangezien een deel van de 

exploitatiekosten (aankoop) van het BOG geboekt werd bij de niet-beheersbare elementen, 

werd het gedeelte van de Europese subsidie ervoor (481.500,00 EUR) geboekt als niet-

beheersbare elementen. 

110. In haar tariefverslag 2014 rapporteerde Elia de volgende kosten voor het BOG: 

389.000,00 EUR voor interne prestaties, 2.022.000,00 EUR voor operationele kosten en 

1.244.000,00 EUR voor investeringskosten.  

In 2014 werd er maar voor 64.200,00 EUR subsidies geïnd, dus veel minder dan 16,54% van 

de gemaakte operationele kosten. Bijgevolg werd de verdeelsleutel van de subsidie tussen 

beheersbare en niet-beheersbare elementen gewijzigd en heeft Elia een gedeelte van de 

subsidie (86.400,00 EUR) voor de niet-beheersbare elementen opnieuw toegewezen aan de 
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beheersbare elementen. Het gedeelte van de subsidie dat als niet-beheersbare kosten werd 

geboekt, bedroeg 395.100,00 EUR15. 

Elia gaf eveneens aan dat er een budget van 2.650.000,00 EUR was voorzien voor 2014 en 

stelde voor om de globale beheersbare enveloppe te verminderen met het verschil dat niet 

werd gebruikt door het project, hetzij 628.000,00 EUR16 (zie infra). 

Als antwoord op de bijkomende vragen die de CREG op 20 maart 2015 heeft overgemaakt, 

gaf Elia aan dat ze niet meer operationele kosten voor 2015 had voorzien, behalve eventuele 

prestaties om de bestaande contracten te beëindigen. 

111. Op basis van hetgeen voorafgaat, was het duidelijk geworden dat het beheersbaar 

budget voor de regulatoire periode (8.000.000,00 EUR) niet zou worden overschreden. Er 

was dus geen objectieve reden meer om een gedeelte van de operationele nettokosten bij 

de niet-beheersbare elementen van het inkomen te houden. 

In haar beslissing (B)150625-CDC-658E/3317 heeft de CREG in afwachting van de afsluiting 

van het BOG-project en een definitieve afrekening in 2015, in het bijzonder wat de 

personeelskosten betreft, aan Elia gevraagd om de reallocatie van de kosten in 2015 naar de 

beheersbare kosten van het niet-beheersbare deel van de operationele nettokosten, hetzij 

2.561.900,00 EUR reeds te voorzien18. Dit bedrag zou moeten worden verminderd met het 

bedrag van de beheersbare enveloppe die in 2014 al werd afgetrokken, hetzij 

628.000,00 EUR.   

Na de beslissing (B)150625-CDC-658E/3319 van de CREG was de boekhoudkundige situatie 

van het BOG-project de volgende (Tabel 3): 

                                                
15 395.100,00 = 481.500,00 – 86.400,00 
16 628.000,00 = 2.650.000,00 – 2.022.000,00 
17 Beslissing (B)150625-CDC-658E/33 betreffende het “tariefverslag met inbegrip van de saldi 
ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2014 en zoals aangepast 
door het aangepast tariefverslag”, 25 juni 2015. 
18 2.561.900,00 EUR = 2.957.000,00 EUR – 395.100,00 EUR. 
19 Beslissing (B)150625-CDC-658E/33 betreffende het “tariefverslag met inbegrip van de saldi 
ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2014 en zoals aangepast 
door het aangepast tariefverslag”, 25 juni 2015. 
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Tabel 3:  Boekhoudkundige situatie van het BOG-project (kEUR) 

2012 2013 2014 2015 Werkelijk TOTAAL TOTAAL Budget Verschil

OPEX

Interne prestaties 315,0 1.129,0 389,0 ? ? + 1833,0 3.552,0 ?

Aankopen 412,0 5.257,0 2.022,0 0,0 7.691,0 7372* -319,0

Waarvan beheersbaar 412,0 2.300,0 2022 +2957,0 7.691,0

waarvan niet-beheersbaar 0,0 2.957,0 0 -2957,0 0,0

Subsidies (OPEX) (16,5 %)

Groep 2 -120,0 -607,1 =-64,2-86,4  ? - 395,0 = ? - 1.272,6 0,0 ?

Groep 1 0,0 -481,5 86,4 395,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OPEX 607,0 5.297,4 2.346,8 ? ? 10.924,0 ?

CAPEX 0,0 6.716,0 1.244,0 0,0 7.960,0

* 7372 kEUR= 8000 kEUR - 628 kEUR   

112. Volgens de interpretatie van de CREG was de operatie om het beheersbaar budget 

in 2014 met 628.000,00 EUR te verminderen ingegeven doordat ELIA wilde anticiperen op 

de vermindering van de beheersbare enveloppe van de gebudgetteerde en niet-gebruikte 

OPEX-bedragen en zo de gevolgen van de operatie wilde verdelen over de boekjaren 2014 

en 2015. 

113. In haar tariefverslag 2015 heeft Elia de bedragen berekend van de operationele 

budgetten die niet werden gebruikt.  

Voor de personeelskosten, op basis van een jaarlijkse forfaitaire kost van [vertrouwelijk] EUR 

per VTE20, heeft ELIA het niet-gebruikte budget op 1.491.000,00 EUR geraamd.  

Voor de aankopen werd slechts 15.000,00 EUR niet gebruikt21. Aangezien 628.000,00 EUR 

reeds werd afgetrokken van het budget in 2014 is het saldo op de aankopen (verschil tussen 

het gecorrigeerde budget en de werkelijke kosten) negatief en bedraagt het 613.000,00 

EUR. 

In overeenstemming met de bovenvermelde comfort letter die bepaalt dat de 

exploitatiekosten van het BOG als niet-beheersbare kosten moeten worden beschouwd, 

heeft Elia haar beheersbare enveloppe verminderd met een bijkomend bedrag dat 

overeenstemt met het gedeelte van het niet-gebruikte budget, hetzij 878.000,00 EUR22 en 

heeft ze het saldo op de niet-beheersbare elementen met hetzelfde bedrag verhoogd.  

114. De CREG stelt vast dat Elia in haar berekening van de niet-gebruikte operationele 

budgetten geen rekening gehouden heeft met de Europese subsidie van 1.605.000,00 EUR. 

Elia heeft dus niet ingeschat dat het operationele budget hierdoor evenveel zou stijgen. Zo 

                                                
20 1.491.000,00 = (8*4*111.000,00) - 2.061.000,00 
21 15.000,00 = 8.000.000,00 - 7.985.000,00 
22 878.000,00 = 1491.000,00 – 613.000,00 



 

Niet-vertrouwelijk  40/51 

zouden alle kosten van het BOG, hetzij 10.046.000,00 EUR exploitatiekosten en 

7.340.000,00 EUR CAPEX, volgens het oorspronkelijke tariefverslag van Elia, volledig ten 

laste van de netgebruikers moeten worden gelegd (niet-beheersbare kosten), maar zouden 

de inkomsten (subsidie) volledig aan de aandeelhouders moeten worden toegewezen. Tabel 

4 geeft een overzicht van alle kosten (OPEX en CAPEX) en werkelijke opbrengsten van het 

BOG bij de afsluiting van het boekjaar 2015 zoals Elia heeft voorgesteld in haar tariefverslag 

van 29 februari 2016. 

Tabel 4:  Werkelijke kosten en opbrengsten voor het BOG tussen 2012 en 2015 (kEUR)   

2012 2013 2014 2015 Werkelijk TOTAAL TOTAAL Budget Verschil

OPEX

Interne prestaties 315,0 1.129,0 389,0 228,0 2.061,0 3.552,0 1.491,0

Aankopen 412,0 5.257,0 2.023,0 293,0 7.985,0 7372* -613,0

Waarvan beheersbaar 412,0 2.300,0 2022 =293,0+2957,0 7.985,0

waarvan niet-beheersbaar 0,0 2.957,0 0 -2957,0 0,0

Subsidies (OPEX) (16,5 %)

Groep 2 -120,0 -607,1 =-64,2-86,4 =-333,0-395,1 -1.605,6 0,0 1.605,6

Groep 1 0,0 -481,5 86,4 395,1 0,0 0,0 0,0

Totaal OPEX 607,0 5.297,4 2.347,8 188,0 8.440,2 10.924,0 2.483,8

CAPEX 0,0 6.716,0 1.244,0 0,0 7.960,0

* 7372 kEUR= 8000 kEUR - 628 kEUR  

Bronnen: Tariefverslagen van 2012 tot 2015 en antwoorden van Elia op de bijkomende 

vragen van de CREG in het kader van de controle van deze tariefverslagen. 

115. Op basis van de elementen die hierboven en hieronder worden vermeld, kan de 

CREG niet aanvaarden dat de hele subsidie (1.605.000,00 EUR) als een beheersbare 

opbrengst wordt beschouwd:  

a) deze subsidie heeft betrekking op kosten die in de beheersbare elementen 

van het inkomen zijn geboekt, maar als niet-beheersbare kosten worden 

beschouwd; 

b) de personeelskosten/consultancykosten in het kader van het BOG, met 

inbegrip van de kosten die Elia heeft gemaakt om deze subsidie te verkrijgen, 

worden volledig gedekt door het budget van het BOG; 

c) een deel van de subsidie (die niet precies kan worden bepaald) houdt verband 

met uitgaven die in de balans zijn opgenomen (dus niet-beheersbaar); 

d) het feit dat alle subsidies als beheersbaar worden beschouwd, is in strijd met 

de criteria die de CREG heeft toegepast om het redelijk karakter van de elementen 

van het totaal inkomen van de beheerder van de elektriciteitsnetten met een 

transmissiefunctie  te bepalen uit bijlage 1 van de Voorlopige Tarifaire Methoden 

van toepassing in de regulatoire periode 2012-2015, in het bijzonder criterium 3.e. 
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dat het volgende bepaalt: “Alle andere elementen waarvan de CREG voldoende kan 

aantonen dat zij uitsluitend gericht zijn op het ten nadele van de netgebruikers 

vergroten van de aandeelhouderswaarde zullen in principe als onredelijk uit de 

tariefbasis verworpen worden”. 

116. Na de hoorzitting van 20 mei 2016 en de informele vergaderingen erna stelt Elia in 

haar aangepaste tariefverslag voor het boekjaar 2015 voor om de subsidies die in 2015 

werden geïnd op te nemen in de elementen van Groep 1 (niet-beheersbare elementen), 

hetzij een bedrag van 333.434,00 EUR. 

V.7.4 Besluiten van de CREG  

117. Gezien de bovenvermelde elementen, de argumenten die Elia heeft uiteengezet in 

de hoorzitting en de informele besprekingen erna, en naast het bedrag van 3.440.000,00 

EUR in de beheersbare enveloppe, keurt de CREG het voorstel van Elia goed om het bedrag 

(333.434,00 EUR) dat in 2015 als subsidie werd geïnd als niet-beheersbare subsidie te 

beschouwen bovenop de niet-gebruikte operationele budgetten (878.000,00 EUR). 

118. Ten gevolge van deze aanpassing overschrijdt het gecumuleerde Y1-saldo de grens 

van 25.000.000,00 EUR (cfr. infra) niet meer.  

V.8 Etappe 8: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
Business Development  

119. De specifieke behandeling van dit saldo (met een bedrag verdeeld over Groep 1 en 

2 van het totaal inkomen) verantwoordt een afzonderlijke etappe in het controleprogramma.  

120. Zoals de CREG gevraagd had in de tariefbeslissing over de saldi voor 2013 heeft 

Elia de activiteiten van het type TP2 (Business Development genoemd) in 2014 stopgezet. 

Er worden in deze rubriek dus geen kosten/opbrengsten meer opgenomen.  

121. In haar tariefverslag 2015 werd het voorziene beheersbare budget voor deze TP2-

activiteiten (950.000,00 EUR) van de beheersbare enveloppe afgetrokken.  

122. Uit de grondige controle van de CREG blijkt dat Elia dit bedrag correct heeft 

berekend en opgenomen in haar tariefverslag van 2015. 
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V.9 Etappe 9: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de niet-gerecupereerde boetes van het EMS-project  

123. De bijzondere behandeling van dit deelsaldo (met een overdracht naar de kosten 

van Groep 1) rechtvaardigt een afzonderlijke etappe in het controleprogramma. 

V.9.1 Het EMS-project, de context en de eerdere vraag van de CREG 

124. De beheerders van transmissienetten voor elektriciteit hebben informaticatools 

nodig om toezicht te houden op de performanties van de productie en van het 

elektriciteitsnetwerk en deze te controleren en te optimaliseren terwijl de veilige werking van 

het net wordt gewaarborgd. In 2007 heeft Elia beslist om haar tools voor het beheer en het 

toezicht van de elektriciteitsstromen op termijn te vervangen door een nieuwe tool, Energy 

Management System (EMS) genaamd.  

125. Het leveringscontract van het nieuwe EMS werd in november 2008 afgesloten met 

de leverancier [vertrouwelijk] voor een bedrag van 4.790.498,00 EUR. Volgens de 

bepalingen van het contract moest het product in september 2011 geleverd worden. 

126. Reeds in 2010 en daarna in het kader van de beslissingen over de saldi 2012 en 

2014 hebben de CREG en Elia belangrijke vertragingen bij de uitvoering van het contract 

vastgesteld.  

127. Het contract met [vertrouwelijk]23 voorziet twee vertragingsboetes. De eerste werd in 

2012 toegepast nadat [vertrouwelijk] een vertraging van 25 maanden had aangekondigd (zie 

bovenvermelde beslissing (B)130704-CDC-658E/27). De tweede boete was vastgesteld op 1 

% van de contractwaarde voor elke week vertraging van het PAC (Provisional Acceptance 

Certificate) ten opzichte van de datum van 11 oktober 2013, met een maximum van 10 % 

van de contractwaarde, hetzij 479.000,00 EUR. 

128. In beslissing 658E/27 had de CREG (cf. vaststelling nr. 5 p. 40) vastgesteld dat de 

tweede vertragingsboete die in het contract met [vertrouwelijk] voorzien was waarschijnlijk 

zou moeten worden toegepast in 2014. 20 december 2013 komt immers overeen met het 

einde van de 10 weken na 11 oktober 2013. Als men een termijn voor de vaststelling en 

facturering van de boete aanvaardt, dan zou die wel degelijk in 2014 verschuldigd en 

geboekt moeten zijn. De CREG heeft er altijd over gewaakt dat de netgebruiker, die al zo 

lang op het gebruik van betere beheerssystemen heeft moeten wachten, via de contractueel 

                                                
23 [vertrouwelijk]   
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voorziene penaliteiten toch een zekere ristorno zou ontvangen (in de vorm van een 

uitzonderlijke, niet beheersbare opbrengst). 

In haar tarifair verslag over de saldi van 2014 heeft Elia geen enkele opbrengst in de 

categorie "Andere niet-beheersbare verkopen en recuperaties" van tabel T.4.2.10 

gerapporteerd. De CREG gaat er dus van uit dat de tweede boete niet werd geboekt.  In het 

tarifair verslag over de saldi 2014 heeft de CREG niets gevonden over de rubriek “Diverse 

opbrengsten in vermindering van de niet-beheersbare kosten” van Groep 1. Zoals Elia 

aangaf in het tarifair dossier 2012-2015 “wordt in deze rubriek de vaststelling uit de periode 

2008-2011 omgezet dat verschillende bedragen van recuperaties en/of diverse verkopen met 

betrekking tot niet-beheersbare elementen kunnen gebeuren. Zo werden herfactureringen 

van taksen en heffingen aan deze rubriek toegewezen; hetzelfde geldt voor eventuele boetes 

gerecupereerd bij leveranciers van goederen en/of diensten bestemd voor investeringen." 

(vrije vertaling) (ONDERLIJND DOOR DE CREG) 

129. Volgens de CREG zou de rubriek “Diverse opbrengsten in vermindering van de niet-

beheersbare kosten” van Groep 1 op basis van (i) het tweede voornaamste criterium van 

bijlage 1 van de tarifaire methodes, (ii) de antecedenten met betrekking tot het EMS-project 

en (iii) de hiervoor vermelde vaststellingen moeten worden verhoogd met het bedrag van de 

tweede boete, hetzij 479.000,00 EUR. De CREG verwachtte dat Elia deze boete in de loop 

van 2015 zou toepassen. 

V.9.2 De maatregel genomen door Elia in het tariefverslag 2015 

130. In het tariefverslag 2015 vermeldt Elia dat de PAC-toepassing op 7 december 2015 

in gebruik werd genomen en dat Elia, na onderhandelingen met de dienstenleverancier 

[vertrouwelijk], beslist heeft om geen boetes toe te passen.  

Toch heeft Elia beslist om de logica te volgen en toch een tariefvermindering toe te kennen 

aan de netgebruiker. Daarom heeft Elia geen uitzonderlijke niet-beheersbare opbrengst 

toegekend, maar heeft ze de beheersbare enveloppe verminderd met het bedrag van de 

boete, 479.000,00 EUR, en het globale (niet-beheersbare) tariefsaldo verhoogd met 

hetzelfde bedrag.  

Volgens Elia heeft deze werkwijze dezelfde tarifaire gevolgen voor de netgebruikers. 

131. De verklaring van Elia over de verwerking van de tweede boete die [vertrouwelijk] 

verschuldigd is, is voor de CREG voldoende. 
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V.10 Etappe 10: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de correctie indexsprong  

132.  De bijzondere behandeling van dit deelsaldo (met overdracht naar de kosten van 

Groep 1) rechtvaardigt een afzonderlijke etappe in het controleprogramma. 

133. Door de reglementering rond de indexsprong voor de personeelskosten werd de 

evolutie van de lonen op basis van de gezondheidsindex stopgezet van april 2015 tot eind 

2015.  

Elia heeft simulaties uitgevoerd om het effect van de indexsprong op haar loonkost te 

berekenen. Het resultaat geeft aan dat een kostenstijging van ongeveer 443.000,00 EUR 

werd vermeden.  

In haar oorspronkelijke tariefverslag stelde Elia voor om dit bedrag terug in de toekomstige 

tarieven op te nemen door een vermindering van de beheersbare enveloppe. Elia heeft haar 

voorstel in haar aangepaste tariefverslag bevestigd. 

134. Hoewel de Voorlopige Tarifaire Methoden hierover geen enkele bepaling bevatten, 

heeft de CREG geen bezwaar tegen het voorstel van Elia om het bedrag van 443.000 EUR 

rechtstreeks en integraal in rekening van de toekomstige nettarieven te brengen. 

V.11 Etappe 11: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de overschrijding van het toegelaten gecumuleerde 
beheersbare saldo voor de regulatoire periode 2012-
2015  

135. De bijzondere behandeling van dit deelsaldo (met overdracht naar de kosten van 

Groep 1) rechtvaardigde een afzonderlijke etappe in het controleprogramma van het 

oorspronkelijke tariefverslag.  

136. De CREG bevestigt dat de regulator en Elia voor de regulatoire periode 2012-2015 

zijn overeengekomen om het gecumuleerde nettosaldo van de beheersbare kosten te 

beperken. In geval van een overschrijding zou het excedent worden overgedragen naar de 

Y1-stimulans van de volgende periode. Dit houdt in dat het excedent niet als een niet-

beheersbaar saldo wordt beschouwd, maar dat het al is toegewezen aan het saldo van de 

beheersbare elementen in de toekomst. Aangezien de tariefmethodologie van 18 december 

2014 voorziet dat het excedent van de beheersbare elementen fifty/fifty wordt verdeeld 

tussen Elia en de toekomstige tarieven volgt het excedent in feite dezelfde verdeling.  
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137. Op basis van de vaststellingen van de CREG die aanpassingen van het initiële 

tariefverslag vereisen, zou het door Elia gerapporteerde excedent niet als excedent kunnen 

aanvaard worden. 

V.12 Etappe 12: Onderzoek van het deelsaldo betreffende 
de verschillen qua getransporteerde volumes en 
volumemix  

138. De Voorlopige Tarifaire Methoden bepalen dat de verschillen die resulteren uit 

verschillen in volumes en in volumemix beschouwd worden als niet-beheersbare saldi die tot 

Groep 1 behoren. 

139. Uit de grondige controle van de CREG blijkt dat Elia deze bedragen correct heeft 

berekend en opgenomen in haar tariefverslag van 2015 en de gerapporteerde saldi. 

V.13 Etappe 13: De samenvatting van de aanpassingen op 
Elia over de exploitatiesaldi  

140. Onderstaande tabel 5 bevat alle aanpassingen die Elia heeft gedaan. Samengevat 

is het saldo van de (niet-beheersbare) elementen van Groep 1, dat het karakter van een 

schuld van Elia ten aanzien van de netgebruikers heeft, gestegen met 177.814,89 EUR tot 

131.015.077,35 EUR.  
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Tabel 5 :  Overzicht van de aanpassingen van Elia  

Zie Saldo 2015 Tarifair gereguleerd Niet-tarifair resultaat 2015 Resultaat van de niet-

§ n° van Groep 1 resultaat 2015 (met inbegrip van) de bedragen   gereguleerde activiteiten

over te dragen naar de door de CREG ab initio  verworpen

tarieven 2020-2023

(I) Bedragen die Elia in haar initieel tariefverslag heeft opgenomen 130.837.262,46 71.720.044,61 3.234.139,10 53.093.147,48

De elementen die verband houden met de kosten van Groep 1 55.957.626,76

De elementen die verband houden met de niet-tarifaire opbrengsten 59.168.364,58

De elementen die verbandhouden met de gerapporteerde winst 14.561.890,16

De elementen die behoren tot de beheersbare kosten 21.043.287,22

De compensatie van de indexering van de beheersbare kosten -7.935.000,00

De vermindering van de enveloppe voor BOG -3.440.000,00

De elementen die verband houden met Business development -950.000,00

De niet gerecuperrerde penaliteiten m.b.t. het EMS project -479.000,00

De correctie voor de indexsprong -442.147,15

Het gerapporteerd excedent aan efficiëntiewinst -155.619,11

Het totaal over te dragen naar Groep 1 13.401.766,26

De verschillen aangaande volume en volume-mix -19.893.906,26

Netto billijke marge 24.735.780,57

Meerwaarde iRAB 34.280.705,89

Stimulans Y1 (beheersbare kosten - Groep 2 (netto) 6.249.999,99

StimulansY2 (netto) 6.453.558,16

Netto resultaat TP3 3.642.339,72

Initieel reeds door de CREG verworpen kosten -404.513,02

Aanpassing aan de belsiing van de CREG over saldi 2014 -3.687,60

Niet-gereguleerd resultaat TP4 53.093.147,49

(II) De aanpasingen die Elia aanbracht in haar aangepast tariefverslag 177.814,89 -10.135,58 -42.530,80 -92.768,21

Etappe 5

70 Externe consultancy [vertrouwelijk] (38,115,00 EUR bruto) 31.174,26 -31.174,26

73 Consultance externe Monticello sprl (45,676,40 EUR bruto) 37.358,73 -37.358,73

84 Erreur de calcul Indemnité de rupture (5387,03 EUR bruto) 4.406,05 -4.406,05

86 Rémunération cash des autres membres du Comité de Direction (24,244,26  EUR bruto) 19.829,17 -19.829,17

93 [vertrouwelijk] Chair (27,000,00 EUR bruto) 22.083,30 -22.083,30

93 [vertrouwelijk] Chair [vertrouwelijk] (25.000,00 EUR bruto) 20.447,50 -20.447,50

Etappe 7

117 Belgian Offshore Grid  (Subside intégral 2015) 333.434,00 -272.715,67

Etappe 11

118 Geen excedent aan efficiëntiewinst -155.619,11 127.280,87

18 (iii) Aangepast saldo 2015 = (i) + (ii) 131.015.077,35 71.709.909,03 3.191.608,30 53.000.379,27
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V.14 Etappe 14: Analyse van de saldi betreffende de 
toeslagen en de ODV-tarieven 

141. Wat de toepassing van de tarieven voor de ODV's en toeslagen betreft, omvat het 

tariefverslag van Elia een globaal saldo van 29.762.268,63 EUR. Dat bedrag wordt in de 

balansrekeningen van Elia geboekt als een schuld. De elementen van dit saldo worden 

weergegeven in onderstaande tabel 6. 

Tabel 6 :   De componenten van het globale saldo die verband houden met de toeslagen en de 

ODV-tarieven (in EUR) 

Saldi 31/12/2013 Bewegingen 2014 Saldi 31/12/2014 Bewegingen 2015 Soldi 31/12/2015

Federaal

 Federale Bijdrage 

netto positie -41.631.295,62 8.065.812,10 -33.565.483,52 -657.104,57 -34.222.588,09

Terugkoop van groenestroomcertificaten 25.506.829,43 -32.431.993,59 -7.644.133,26 -36.454.530,13 -45.124.196,45

Aankopen 315.890.775,00 222.113.872,00 538.004.647,00 259.235.239,00 797.239.886,00

Verkopen 0,00 -152.275,70 -152.275,70 34.170,00 -118.105,70

Administratieve en financiële kosten 1.296.434,82 n.a. 577.465,72 n.a. -448.067,34

Recuperaties -291.680.380,39 -254.393.589,89 -546.073.970,28 -295.723.939,13 -841.797.909,41

0,00 0,00

Aansluiting van de offshore windturbineparken -6.252.273,98 173.515,69 -6.078.758,29 -4.290.926,03 -10.369.684,32

Te recupereren 30.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

Recuperaties -36.252.273,98 -4.826.484,31 -41.078.758,29 -4.290.926,03 -45.369.684,32

Réserve Stratégique 0,00 9.471.904,63 9.471.904,63 8.819.832,28 18.291.736,91

Coûts opérationnels 0,00 2.871.407,93 2.871.407,93 2.881.096,68 5.752.504,61

Coûts de réservation 0,00 6.600.496,70 6.600.496,70 43.024.758,38 49.625.255,08

Frais financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Récupérations 0,00 0,00 0,00 -37.086.022,78 -37.086.022,78

Vlaams Gewest 

Rationeel energieverbruik 548.455,10 -670.456,04 -122.000,94 -1.530.703,63 -1.652.704,57

Te recupereren 12.114.670,43 1.303.059,57 13.417.730,00 556.115,74 13.973.845,74

Recuperaties -11.566.215,33 -1.973.515,61 -13.539.730,94 -2.086.819,37 -15.626.550,31

Terugkoop van groenestroomcertificaten 5.533.943,34 6.749.027,58 12.208.945,42 23.352.362,33 36.003.113,55

Aankopen 

Verkopen 

Administratieve en financiële kosten 281.527,66 n.a. 207.502,16 n.a. 649.307,96

Recuperaties -30.736.684,16 4.285.318,42 -26.451.365,74 4.414.543,38 -22.036.822,36

Waals Gewest 

Gebruik van het openbaar domein 1.470.685,46 -615.698,95 854.986,51 -804.679,01 50.307,50

Te recupereren 9.971.350,00 -142.352,46 9.828.997,54 -258.372,16 9.570.625,38

Recuperaties -8.500.664,54 -473.346,49 -8.974.011,03 -546.306,85 -9.520.317,88

Terugkoop van groenestroomcertificaten 62.789.806,77 26.058.162,22 88.387.192,69 -83.240.293,74 7.501.440,14

Aankopen 313.330.730,00 32.493.110,00 345.823.840,00 -207.263.240,00 138.560.600,00

Verkopen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administratieve en financiële kosten 3.599.206,00 n.a. 3.138.429,70 n.a. 5.492.970,89

Recuperaties -254.140.129,23 -6.434.947,78 -260.575.077,01 124.022.946,26 -136.552.130,75

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

Wegenisbijdrage -190.624,33 109.514,49 -81.109,84 -158.583,46 -239.693,30

Te recupereren 1.650.839,10 65.839,00 1.716.678,10 -219.271,72 1.497.406,38

Recuperaties -1.841.463,43 43.675,49 -1.797.787,94 60.688,26 -1.737.099,68

Terugkoop van groenestroomcertificaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aankopen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verkopen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administratieve en financiële kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.775.526,17 7.437.883,50 63.431.543,40 -103.784.458,24 -29.762.268,63Totaal saldi OSP tarieven en toeslagen

Tarieven ODV en Toeslagen
(+) vordering  ;  (-) schuld

35.989.099,84 2.463.709,16 38.452.809,00 18.937.818,95 57.390.627,95
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De CREG heeft nota genomen van de documenten ter rechtvaardiging van het tariefverslag 

van Elia en van de coherentie met de betrokken grootboekrekeningen.  

Gezien het verslag zonder voorbehoud van het college van Commissarissen-revisoren van 

Elia over de jaarrekening 2015, neemt de CREG in het kader van onderhavige beslissing, 

akte van het globale saldo en van de samenstellende delen ervan.  

De eventuele gedetailleerde controles uitgevoerd door de CREG over de toepassing van 

deze toeslagen en de betreffende tarieven worden permanent door de CREG opgevolgd. 

VI. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

142. De CREG heeft zich in deze beslissing uitgesproken over de exploitatiesaldi 2015 

van Elia op basis van de documenten die haar ter beschikking werden gesteld. Indien bij 

latere controles zou blijken dat de bedragen opgenomen in deze documenten niet helemaal 

correct zijn en moeten aangepast worden, kan de CREG deze beslissing herzien op basis 

van het onderzoek van deze nieuwe cijfers. 

De CREG behoudt zich het recht voor om de rechtvaardiging en het reële karakter van alle 

posten in de loop van de komende jaren aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 
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VII. DISPOSITIEF 

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

het bijzonder artikel 12quater, §§ 1 en 2; 

Gelet op het besluit van de CREG (Z)111124-CDC-1109/1 tot wijziging van het besluit van 

24 november 2011 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, zoals gewijzigd op 28 maart 2013; 

Gelet op de beslissing van de CREG (B)130516-CDC-658E/26 betreffende "het correctief 

tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire 

periode 2012 – 2015". 

Gelet op het initiële tariefverslag 2015 van Elia van 29 februari 2016; 

Gelet op de ontwerpbeslissing (B)160512-CDC-658 E/37 betreffende het tariefverslag van 

Elia betreffende het exploitatiejaar 2015; 

Gelet op de niet-openbare raadpleging van 12 mei 2016 tot 12 juni 2016 en alle opmerkingen 

van Elia; 

Gelet op het aangepast tariefverslag van Elia van 10 juni 2016; 

Gelet op de bijkomende inlichtingen die Elia aan de CREG heeft overgemaakt op 7 en 23 

april 2016; 

Gelet op de e-mails van 20, 25, 26, 27, 28 en 29 april en 2, 3, 4, 5, 24, 25 en 30 mei 2016; 

Gelet op de werkvergaderingen van 25 mei en 1 juni 2016; 

Gelet op het voorbehoud geformuleerd in paragraaf 142 van onderhavige beslissing; 

Gelet op de analyse die voorafgaat; 

OVERWEGENDE DAT Elia in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot de prestaties 

van [vertrouwelijk] heeft voldaan aan de aanvraag tot aanpassing van de CREG (zie par. 70 

infra). 
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Overwegende dat Elia in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot de prestaties 

van Monticello bvba heeft voldaan aan de aanvraag tot aanpassing van de CREG (zie par. 

73 infra).  

Overwegende dat Elia in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot de prestaties 

van 50Hertz bijkomende informatie heeft overgemaakt die de desbetreffende bedragen 

voldoende verantwoordt (zie par. 76 infra). 

Overwegende dat Elia in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot de prestaties 

van EGI bijkomende informatie heeft overgemaakt die de desbetreffende bedragen 

voldoende verantwoordt en zich ertoe heeft verbonden om een belangrijk actieplan te 

implementeren (zie par. 79 infra). 

Overwegende dat Elia, in haar aangepast tariefverslag de berekeningsfout betreffende een 

verbrekingsvergoeding heeft rechtgezet (zie par. 84 infra). 

Overwegende dat Elia, in haar aangepast tariefverslag wat de vergoeding van de leden van 

het Directiecomité andere dan de CEO betreft, heeft voldaan aan de aanvraag tot 

aanpassing van de CREG (zie par. 86 infra). 

Overwegende dat Elia in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot het 

stakeholdersmanagement van de [vertrouwelijk] Chair heeft voldaan aan de aanvraag tot 

aanpassing van de CREG (zie par. 93 infra).  

Overwegende dat Elia in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot het 

stakeholdersmanagement van de [vertrouwelijk] Chair [vertrouwelijk] heeft voldaan aan de 

aanvraag tot aanpassing van de CREG (zie par. 93 infra). 

Overwegende dat er, in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot het Belgium 

Offshore Grid een bedrag van 333.434,00 EUR aan subsidies als niet-beheersbare 

opbrengsten werd opgenomen (zie par. 117 infra). 

Overwegende dat Elia, in haar aangepast tariefverslag en met betrekking tot een correctie 

van het deelsaldo i.v.m. een correctie van indexsprong, haar voorstel heeft bevestigd (zie 

par. 133 infra). 

Overwegende dat Elia, in haar aangepast tariefverslag geen excedent van de efficiëntiewinst 

meer heeft moeten voorzien (zie par. 137 infra). 



 

Niet-vertrouwelijk  51/51 

 

BESLIST DE CREG om de aangepaste saldi die Elia voor 2015 rapporteerde goed te keuren; 

Het saldo van Groep 2 voor het boekjaar 2015 dat moet overgedragen worden naar de 

tarieven van de periode 2020-2023 bedraagt 131.015.077,35 EUR. Voor Elia heeft deze som 

het karakter van een regulatoire schuld. 

Het proces-verbaal van de hoorzitting van 20 mei 2016 wordt als bijlage bij deze beslissing 

gevoegd. 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 



PROCES-VERBAAL 

van de hoorzitting van 20 mei 2016  

over de ontwerpbeslissing (B)160512-CDC-658E/37 over het 
“tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de 

NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 
2015” 

 

 

Aanwezig: 

De CREG, vertegenwoordigd door: 

mevrouw M-P. FAUCONNIER, Voorzitster van het Directiecomité 

de heer L. JACQUET, directeur 

de heer K. LOCQUET, directeur 

de heer A. TIREZ, directeur 

de heer J. LAERMANS, hoofdadviseur 

de heer B. LIBERT, adviseur 

de heer G. WILMART, adviseur 

Elia System Operator, vertegenwoordigd door:  

de heer C. PEETERS, Chief Executive Officer 

mevrouw P. FONCK, Chief Officer External Relations 

de heer J. PAPPENS, Head of Controlling 

  



   

 

De vergadering vindt plaats in lokaal 12.09 (12e verdieping) van de CREG, Nijverheidsstraat 

26-38, 1040 Brussel. 

De Voorzitster van het Directiecomité van de CREG opent de vergadering om 14u10. 

De Voorzitster verwelkomt de vertegenwoordigers van Elia System Operator NV (hierna: Elia). 

Zij brengt in herinnering dat Elia gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien in de 

Voorlopige Tarifaire Methodologie om te worden gehoord over de ontwerpbeslissing 

(B)160512-CDC-658E/37 en geeft daarop onmiddellijk het woord aan de vertegenwoordigers 

van Elia. 

De Chief Executive Officer van Elia dankt de Voorzitster van het Directiecomité van de CREG 

voor de ontvangst en voor het organiseren van de hoorzitting op vraag van Elia. Elia zet haar 

argumentatie uiteen aan de hand van slides en overhandigt de vertegenwoordigers van de 

CREG een kopie ervan (er is een kopie van de presentatie als bijlage bij dit proces-verbaal 

gevoegd). 

Het Head of Controlling van Elia legt uit dat de presentatie van Elia twee soorten punten bevat: 

de elementen die een impact hebben op het boekjaar 2015 en opmerkingen die geen impact 

hebben op het boekjaar 2015. Bij de elementen die een impact hebben op het boekjaar 2015 

maakt Elia het onderscheid tussen de zes punten die geen voorwerp uitmaken van 

commentaar (en waarvoor Elia het standpunt van de CREG aanvaardt) en de vier punten die 

worden becommentarieerd. Hij stelt voor om deze elementen één voor één te behandelen en 

het standpunt van Elia systematisch uit te leggen (zie kopie van de presentatie in bijlage voor 

details). 

De Voorzitster van de CREG dankt de vertegenwoordigers van Elia voor deze presentatie. Ze 

stelt voor om de slides van de presentatie voor het proces-verbaal te gebruiken. Elia aanvaardt 

deze werkwijze. De Voorzitster van de CREG vraagt of er nog andere elementen moeten 

worden aangebracht. 

De Directeur Controle Prijzen en Rekeningen van de CREG legt uit dat Elia, met toepassing 

van het nieuwe huishoudelijk reglement van de CREG, wordt verzocht om te reageren op de 

niet-openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing. Deze niet-openbare raadpleging, 

waarvoor enkel Elia wordt verzocht te reageren aangezien ze de enige is waarop de 

ontwerpbeslissing direct betrekking heeft, loopt parallel met het klassieke proces voor de 



   

 

controle van de tariefsaldi. Het aangepast tariefverslag zal de reactie van Elia op deze 

raadpleging zijn. 

De Voorzitster van het Directiecomité van de CREG dankt Elia voor de hoorzitting en sluit de 

hoorzitting om 14u40. 

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, vertegenwoordigd door: 

C. PEETERS  P. FONCK J. PAPPENS 

Chief Executive Officer Chief Officer External Relations Head of Controlling 

 

De CREG, vertegenwoordigd door: 

K. LOCQUET A. TIREZ 

Directeur Directeur 

L. JACQUET  M.-P. FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

Bijlage:  

Slides van Elia « projet de décision ‘Soldes tarifaires 2015’ – Séance d’audition, 20 mai 2015 » 



Projet de Décision “Soldes tarifaires 2015”
- Séance d’audition -

Chris PEETERS

Pascale FONCK

Jonas PAPPENS

Bruxelles, le 20 mai 2016

Audition en application de l’Art 38, §2, 2°, des Méthodes Tarifaires 

Provisoires



1. Objet de l’audition : 

 points non commentés

 50Hertz

 EGI 

 BOG

 Saut d’index

2. Pour information : points sans impact 2015

 Dossier fiscal

 Rémunération Comité de direction

Contenu
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Points non commentés (montants bruts)

La CREG a décidé de mettre les points suivants à charge des activités non-régulées:

• des prestations du premier semestre 2015 fournies par [confidentiel]: 38.115€

• 14,83% des prestations fournies par [confidentiel]: 46.676,4€

• un montant complémentaire de l’indemnité de rupture du précédent CEO de 5.387,03€ 

(montant final: [confidentiel] €)

• un montant complémentaire de 24.244,26€ au niveau des salaires de direction

• un montant de 27.000€ pour le [confidentiel] Chair

• un montant de 25.000€ pour le « [confidentiel] » ([confidentiel])

pour un total de [confidentiel]€.

 Elia ne commente pas ces points tels que repris dans le projet de décision. 



50Hertz (pt 65-68)

• La CREG constate qu’un montant de [confidentiel]€ relatif à des services fournis au cours de l’année 

2015 par 50Hertz a été mis à charge des activités régulées. 

• La CREG demande que ce montant soit porté à la charge des activités non régulées

* * *

• Les services fournis par 50Hertz à Elia s’inscrivent dans le cadre d’activités nécessaires à 

l’accomplissement des missions du GRT belge, rassemblées au niveau du groupe Elia pour des raisons 

d’efficacité. Il ne peut donc être question de les considérer comme non régulés. Afin de pas surcharger ce 

hearing, Elia  propose de détailler  ces activités dans un complément d’information. 

• Elia note que la CREG n’a pas considéré ces activités comme inutiles ou déraisonnables

• L’efficacité  ainsi dégagée bénéficie in fine aux utilisateurs de réseau belge. Les activités  IT, 

Communication, Innovation,… à l’échelle du Group permettent de dégager des synergies et des partages 

de coûts. Ces synergies sont notamment constatées au niveau de la gestion des logiciels IT et la gestion 

des serveurs. En 2014, celles-ci sont estimées à environ [confidentiel]€.

• Elia met également à charge de 50Hertz des montants, correspondant aux services fournis par Elia à 

50Hertz dans le cadre de ces mêmes activités “groupes”. Un montant de [confidentiel]M€ a ainsi  été 

facturé en 2015. Les couts correspondants ne sont pas couverts par les tarifs belges.

• La valorisation des prestations effectuées par le personnel de 50Hertz est comparable à la Transfer pricing

policy convenue avec la CREG : les prix par catégorie mènent à des résultats très similaires (parfois 

légèrement à la hausse, parfois à la baisse).  Une simulation des activités concernées aux taux horaires 

du personnel d’Elia mène à un écart de l’ordre de [confidentiel]€ sur 2015. Cet écart est largement 

couvert par les synergies dégagées.

 Sur base des éléments qui précèdent, Elia ne peut souscrire au point de vue de la Creg. Elia est 

d’avis que  les coûts relatifs aux services fournis par 50 hertz sont à mettre intégralement à charge 

des activités gérables. 



EGI (pt 69-73)

• La CREG constate qu’un montant de [confidentiel]EUR relatif à des services fournis au cours de l’année 

2015 par EGI a été mis à charge des activités régulées. 

• Considérant les critères de raisonnabilité 2.e., 4.c. et 4.d. de la méthodologie tarifaire provisoire (…), et 

dans l’attente de recevoir les précisions demandées concernant le processus suivi par Elia pour attribuer le 

marché « SPS Etude Stevin » à EGI mais également une copie des études réalisées par EGI pour les trois 

projets précités ainsi que des contrats précités entre Elia et [confidentiel] mais également Elia et EGI, la 

CREG décide qu’un montant de [confidentiel]EUR pour les prestations d’EGI doit être porté à la charge des 

activités non régulées au lieu des coûts gérables de la Classe 2.

* * *

• Elia constate que la CREG ne remet pas a priori en cause l’utilité des prestations demandées.

• Les services fournis par EGI à Elia s’inscrivent effectivement dans le cadre d’activités répondant à un 

besoin d’expertises spécifiques, qu’Elia a contracté après mise en concurrence commerciale. 

• Elia conteste formellement l’interrogation suspicieuse de la CREG exprimée au point 71 de sa décision. 

Pour s’attacher les services d’EGI:

• la législation sur les marchés publics n’a pas été violée.

• Elia a effectué une comparaison d’offres entre deux prestataires et a choisi la plus économique, 

comme l’y invite les mécanismes incitatifs mis en place par la CREG pour la gestion des couts 

gérables. 

• Elia s’engage à fournir les pièces requises dans le projet de décision. 

• Elia n’est pas en mesure de réviser les montants versés dès lors qu’ils résultent d’un processus d’achat 

ayant mis les prestataires potentiels en concurrence. 

 Elia plaide qu’à la lueur de ces éléments, la CREG puisse revoir son jugement. 



Belgian Offshore Grid (pt 94-111)

• Sur base de différents éléments, la CREG décide qu’Elia doit réduire ses produits gérables d’un montant 

supplémentaire de 1.605.600,0 EUR et  augmenter ses produits non-gérables du même montant.

* * *

1. Coûts et subsides BOG qualifiés de gérables par la CREG dans sa décision Soldes 2014 

• En règle générale, les subsides opérationnels sont considérés comme des revenus gérables, contribuant à la gestion 

efficace de cette enveloppe. 

• Toutefois en 2013, Elia a affecté une partie proportionnelle du subside BOG en revenu non gérable dès lors que le 

dépassement rencontré sur les couts gérables alloués à ce projet en 2013 a pu être qualifié de non gérable grâce à la 

lettre de confort octroyée par la CREG en 2013.

• Dans sa décision tarifaire 2014, la CREG est revenue sur cette affectation et a explicitement demandé à Elia de 

qualifier tous les coûts et subsides comme éléments de la classe 2 (gérable): 

« Dans son courrier du 10 juillet 2013, Elia demandait à la CREG de pouvoir comptabiliser dans la catégorie des coûts non-gérables

les coûts opérationnels (hors personnel interne) en dépassement du budget total pour la période tarifaire (8.000.000,00 EUR).

Toutefois, le projet BOG a dû être mis à l’arrêt dès le début 2014, rendant les estimations de coûts d’Elia et, partant, 

l’approbation par la CREG de la demande de confort d’Elia caducs. (…) »

La CREG ne doute pas que ’Elia dans l’estimation des coûts lors de l’été 2013, ne pouvait prévoir l’arrêt du projet quelques mois plus 

tard. Toutefois, la CREG considère qu’il n’est pas raisonnable de faire supporter par les tarifs futurs des coûts qui, finalement, étaient 

couverts par un budget de la classe 2 [gérable] du revenu total. 

La CREG invite dès lors Elia à réduire les coûts de la classe 1 [non gérable] du montant imputé en 2013, à savoir 

2.957.000,00 EUR, et de le transférer aux éléments de la classe 2 [gérable]. Ce montant doit toutefois être diminué de la 

partie du subside européen qui a été comptabilisé parmi les éléments non-gérables » (Pt 87).

• Ces extraits de la décision tarifaire 2014 démontre que la CREG nous a explicitement demandé de qualifier l’ensemble 

des éléments relatifs aux couts opérationnels et aux subsides relatifs au BOG comme gérables.



Belgian Offshore Grid (pt 94-111)

2. Aucun élément nouveau n’est survenu durant l’année 2015 de nature à remettre en cause le traitement imposé 

par la CREG en 2014

• Elia n’a pas observé en 2015 d’éléments neufs qui seraient de nature à reconsidérer les principes que la CREG a 

développés dans sa décision Soldes 2014 et qui ont fait naître une confiance légitime dans son chef.

– La CREG relève qu’Elia ne faisait pas référence à l’octroi d’un subside dans ses propositions tarifaires (dont la « rectifiée »)

– La décision d’octroi du subside a été reçue postérieurement, en novembre 2013, aux propositions tarifaires (dont la « rectifiée »). 

Elia ne pouvait donc y faire référence.

– La décision Soldes 2014 fait explicitement référence au subside BOG. La CREG en avait donc bien connaissance avant 2015.

• Dans son traitement comptable du BOG en 2015, Elia a strictement respecté les dispositions que la CREG lui a 

assignées au travers la décision Soldes 2014 :

– L’ensemble des couts opérationnels BOG a été traité comme gérable;

– Les subsides ont été intégrés dans l’enveloppe gérable.

• Le montant du subside comptabilisé en 2015 s’élève à 333k€ (et non pas à 1,6M€). 

 Au vu de ces différents éléments, Elia plaide pour que la CREG reconsidère son projet de 

décision en confirmant à nouveau (au besoin), comme elle l’a fait en 2014, que l’ensemble des 

couts opérationnels et les subsides y liés émargent bien à l'enveloppe gérable. 



Belgian Offshore Grid (pt 94-111)

3. Commentaires spécifiques sur le projet de décision

• La CREG prétend, au pt 108, que « Selon Elia, (…) le subside  devrait être entièrement attribué au 

bénéfice des actionnaires », à l’inverse des couts non gérables qui eux seraient à charge des 

utilisateurs de réseaux. 

• Elia réfute  cette manière de présenter les choses : Elia n’a jamais prétendu que les subsides devaient 

revenir entièrement aux actionnaires. 

• Seuls les efforts d’efficacité – parmi lesquels la recherche de subside – menant la réalité des couts à un 

niveau inférieur à l’enveloppe gérable peut - partiellement et de façon limitée - revenir aux actionnaires. 

• Toutefois, dans le cadre du BOG, Elia a rendu volontairement le delta sur les couts gérables supportés 

que la CREG lui avait attribué spécifiquement à cette fin et qu’elle n’a pas utilisé en raison de l’abandon 

du projet. Elia a en effet considéré que l’économie résultant de l’abandon de cette mission spécifique 

prédéfinie n’a pas constitué une source d’efficacité. 

• Dans les points 110, e) et g), d’une part la CREG a « demandé à Elia, dans sa décision relative aux 

soldes 2014, de transférer l’ensemble des coûts comptabilisés en non-gérable dans la partie 

gérable du revenu » et d’autre part la CREG indique que « Elia n’a pas émis d’objection contre la 

décision sur le rapport tarifaire 2014, notamment quand la CREG avait déjà requalifié une proportion 

du subside en non-gérable »;

• Le point 110, e) est correct. 

• Par contre, au point 110, g), la CREG fait de l’absence de recours d’Elia contre la décision solde 2014 un 

argument selon lequel Elia aurait accepté la requalification des subsides en élément non gérable. Mais 

la CREG n’a pas demandé cette requalification, au contraire elle a demandé la requalification en élément 

gérable (voir pt 110, e) du projet de décision 2015 et le point 87 de la Décision solde 2014). Elia ne 

comprend dès lors pas l’argument.
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Saut d’index (pt 125-127)

• Dans le cadre des Soldes 2015, Elia a réalisé des simulations pour estimer l’effet du saut d’index 

sur sa masse salariale. Le résultat indique une augmentation de coûts évitée de l’ordre de 

443.000,00 EUR. 

• Elia a proposé volontairement à la CREG de rendre ce montant aux tarifs futurs par une 

diminution de l’enveloppe gérable.

• Dans son projet de décision, la CREG reconnaît que les Méthodes Tarifaires Provisoires ne 

prévoient pas de disposition spécifique sur ce point. 

• La CREG n’a toutefois pas fait d’objection à la proposition d’Elia permettant que ce montant soit 

directement et intégralement en faveur des tarifs futurs.

 Elia prend bonne note de l’absence d’objection de la CREG sur ce point. 



Dossier fiscal (pt 36)

• De CREG meent ook te kunnen “vaststellen dat Elia in haar tariefverslag rekening gehouden

heeft met het positieve resultaat in het fiscale dossier over de saldi van het boekjaar 2004-

aanslagjaar 2005 ( Arrêt de la Cour d’appel du 12 novembre 2015): Elia a entretemps reçu le

dégrèvement pour le montant de base de 93.812.013,95 EUR. Dans le rapport tarifaire 2015, ce

montant n’est plus affiché comme créance fiscale”.

• Elia heeft in het kader van de bijkomende vragen over het tariefverslag 2015 recente informatie 

bezorgd over de afhandeling van « het fiscale dossier » (cfr. vraag IV.5). 

• Op geen enkele wijze echter werd het financieel resultaat van 2015 hierdoor beïnvloed. Enkel 

werd de “fiscale vordering” omgezet in een korte termijn vordering met een neutrale impact op de 

RAB en dus ook op het resultaat. 

* * *



Rémunération du Comité de direction (pt 81)

• La CREG demande de respecter le principe suivant: « les rémunérations variable à 

long terme » versées au comité de direction d’Elia ne peuvent pas être supérieures 

à la moitié de celles versées en 2010 indexées sur l’inflation réellement observée »

* * *

• Le montant de [confidentiel]€ versé en 2010 ne correspond pas à la rémunération 

variable à long terme pour deux ans mais correspond à 1/3 de la rémunération 

variable à long terme construite pendant la période 2008-2011 (4 ans).

• Afin de créer une base de comparaison annuelle, le calcul suivant doit être pris en 

considération : 

[confidentiel]€ * 3 tiers / 4 ans de période de référence = [confidentiel]€ 

par an

• Ce montant doit ensuite être adapté à une valeur d’indexation de l’année concernée. 

Donc la valeur annuelle 2015 simulée s’élèverait à [confidentiel]€ sur base d’un 

différentiel d’index de 1,0989.



Many thanks for your attention!

ELIA SYSTEM OPERATOR
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1000 Brussels

+32 2 546 70 11
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Pascale FONCK


