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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 exploitatiesaldi met betrekking tot het boekjaar 2016, 
ingediend door de nv Elia System Operator (hierna: Elia) op 13 juni 2017.  

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. Dit onderzoek heeft een uitsluitend tarifair karakter en heeft dus geen verband met de 
boekhoudkundige en financiële wettelijke bepalingen met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekeningen, waarvoor de CREG over geen enkele bevoegdheid beschikt: steunend op haar 
tariefmethodologie van 18 december 2014, die voor de eerste keer volledig van toepassing is in een 
akte aangaande Elia, op ex-postwijze, onderzoekt de CREG enkel het redelijke karakter van de 
gerapporteerde verrichtingen en bedragen, en dat vanuit het oogpunt van de netgebruiker. 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat onderhavige beslissing zeven delen: 

1) Het eerste deel bevat de wettelijke basis waarop de CREG zich baseert voor het aannemen 
van onderhavige beslissing; 

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

3) De raadpleging over de ontwerpbeslissing wordt uiteengezet in het derde deel; 

4) Het tariefverslag, de componenten van de gerapporteerde saldi voor 2016 en het 
controleprogramma van de worden voorgesteld in het vierde deel;  

5) In het vijfde deel wordt het controleprogramma van de CREG uitgevoerd en worden de 
vaststellingen van de CREG vermeld.  Dit deel bevat ook de evaluatie door de CREG van 
de aan Elia toe te kennen stimulansen zoals bedoeld in deel V.3.3.3 van de 
tariefmethodologie 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 heeft onderhavige beslissing aangenomen tijdens haar vergadering 
van 13 juli 2017. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

“CREG”: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals beschreven in het 
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 is aangesteld 
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 
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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 
vastgelegd door de CREG in haar 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, consulteerbaar op de website van de CREG1.  

Deze tariefmethodologie, 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 elektriciteitstransmissienet niet beperkt tot netten met een spanningsniveau boven 
70.000 Volt; alle andere netten die Elia beheert, hebben eveneens een transmissiefunctie.  

Daarom wordt de volledige netinfrastructuur met transmissiefunctie beheerd als één enkele 
technische eenheid. De methodologie is dan ook van toepassing op alle gereguleerde activiteiten van 
de beheerder van het nationaal elektriciteitstransmissienet, ongeacht het spanningsniveau.  

“Rapporteringsmodel”: de tabellen en richtlijnen bedoeld in Bijlage 1 bij 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, die tot doel 
hebben de tarifaire rapportering tussen Elia en de CREG te stroomlijnen.  

In een akte van de CREG met een ex ante karakter, zoals onderhavige akte, die tot doel heeft om een 
beslissing te nemen over de voorgestelde nettarieven vóór de aanvang van de regulatoire periode, 
wordt het “ex ante (rapporterings)model” gebruikt, tevens beschikbaar op de website van de CREG2. 

“Tariefverslag”: het tariefverslag omvat de reële waarden van de uiteenlopende elementen van het 
totaal inkomen en de vergelijking met de in het tariefvoorstel opgenomen gebudgetteerde bedragen 
voor het exploitatiejaar. Die vergelijking geeft aanleiding tot saldi die voortvloeien uit verschillen 
tussen het goedgekeurde totaal inkomen (kosten en opbrengsten) en de gerealiseerde 
boekhoudkundige resultaten. De (positieve of negatieve) verschillen als gevolg van een afwijking in de 
verkopen of de volumes vergeleken met dat wat voorzien was in het budget 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 de nv ELIA SYSTEM OPERATOR, de nv ELIA ASSET en de nv ELIA 
ENGINEERING en wordt opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiekader dat 
in België van toepassing is.  

Het tariefverslag mag niet verward worden met het jaarverslag van Elia (bijvoorbeeld het jaarverslag 
van Elia voor 2016, dat sinds april 2017 beschikbaar is op de website van Elia) en met de 
geconsolideerde jaarrekeningen van Elia (waarover de algemene aandeelhoudersvergadering zich op 
16 mei 2017 heeft uitgesproken en die bij de Belgische Nationale bank zullen worden neergelegd): de 
voormelde documenten worden opgesteld in overeenstemming met de International Financial 
Reporting Standards die de Europese Unie heeft aangenomen. De consolidatiegrondslagen van deze 

                                                           

1 Website van de CREG http://www.creg.be/nl/publicaties/andere-z141218-cdc-11097b 
2 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-ModelesDeRapport-NL.pdf 
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financiële verslagen zijn daarom verschillend van de beginselen die bij het opstellen van het 
tariefverslag worden gebruikt3. 

“Aangepast tariefverslag”: ingeval de CREG het tariefverslag verwerpt, voorziet de tariefmethodologie 
dat Elia een aangepast tariefvoorstel indient bij de CREG. De aanpassingen die aan het tariefverslag 
worden aangebracht, mogen enkel de punten betreffen die door de CREG werden verworpen. 

1. WETTELIJKE BASIS 

 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 de bepalingen die 
verband houden met de tarieven en de tariefmethodologie en die gelden voor het beheer van het 
transmissienet en voor de netten met een transmissiefunctie.  

 Volgens artikel 12, § 5, 15° dient de tariefmethodologie ervoor te zorgen dat de saldi alsook hun 
verdeling over de volgende regulatoire periodes op transparante en niet-discriminerende wijze 
worden bepaald. 

 Met toepassing van artikel 12 heeft de CREG op 18 december 2014 een tariefmethodologie 
vastgelegd voor het transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.  

 Artikel 35 en volgende van de tariefmethodologie bevatten de bepalingen die van toepassing 
zijn inzake de controle en toepassing van de tarieven, met inbegrip van de procedure voor goedkeuring 
van het tariefverslag. 

 Deze bepalingen vormen bijgevolg de wettelijke basis van deze beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

 Op 28 februari 2017 heeft de CREG het tariefverslag van Elia ontvangen met betrekking tot 
exploitatiejaar 2016. Dit tariefverslag bevat de saldi die werden gerapporteerd ten opzichte van het 
budget 2016 dat werd goedgekeurd in de beslissing van de CREG van 3 december 2015, en is gebaseerd 
op de tariefmethodologie van 18 december 2014. 

Eveneens op 28 februari 2017 ontving de CREG van Elia de rapportering betreffende de 
doeltreffendheid van het beheer van de investeringen. 

                                                           

3Dit verschil werd bevestigd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 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” (vrije vertaling van “Lors de l’examen […] le Comité de Direction de la CBFA a constaté la 
coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissement des comptes consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des 
tarifs) 
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 Elia heeft voornoemd tariefverslag toegelicht tijdens een werkvergadering op 16 maart 2017 in 
de kantoren van de CREG. 

 Op 24 maart 2017 heeft de CREG bijkomende inlichtingen over het tariefverslag gevraagd aan 
Elia. Per brief van 19 april 2017 heeft de CREG heeft een deel van de bijkomende inlichtingen 
ontvangen. 

 Op 29 maart en 10 april 2017 heeft de CREG met Elia vergaderd om het rapporteringsmodel en 
de gerapporteerde saldi te bespreken. 

 Op 3, 6, 8, 9, 14, 23, 24 en 29 maart 2017 en op 11, 12, 18, 21, 24 en 25 april 2017 heeft de CREG 
per e-mail verdere precisering gevraagd over het tariefverslag en over de overgemaakte aanvullende 
inlichtingen. Elia heeft preciseringen verschaft in haar e-mailberichten van 3, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 23 en 
24 maart 2017 en van 11, 18, 26, 27 en 28 april 2017. 

De informatie met betrekking tot de kosten verbonden aan het gebruik van de [DNB A]-infrastructuren, 
werd ontvangen op 9 mei 2017. 

 Op 11 mei 2017 heeft het directiecomité van de CREG de ontwerpbeslissing 658E/44 (hierna "de 
ontwerpbeslissing van 11 mei 2017") goedgekeurd en het nog dezelfde dag per post naar Elia gestuurd. 
Het ging om een ontwerp van verwerpingsbeslissing.  

Deze ontwerpbeslissing bepaalde dat Elia, tenzij het de CREG overtuigt van een andere redenering 
en/of van een ander bedrag, haar oorspronkelijke tariefverslag op 15 punten zou moeten aanpassen 
om goedkeuring te krijgen van de exploitatiesaldi van 2016. 

 Per post (en per e-mail) van 15 mei 2017 heeft Elia gevolg gegeven aan de mogelijkheid vermeld 
in de brief van de CREG d.d. 11 mei 2017 om door de CREG te worden gehoord. 

De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 24 mei 2017. De notulen van de hoorzitting en de bijlagen 
ervan, namelijk de presentatie van Elia, zijn bij deze beslissing gevoegd. 

 Sinds 31 mei 2017 hebben Elia en de CREG informele werkvergaderingen gehouden (onder meer 
op 3 mei, alsook op 1, 6, 7, 8 en 21 juni 2017), evenals meerdere e-mails (onder meer op 1, 2, 3, 6 en 
13 juni 2017) en documenten uitgewisseld om ontbrekende informatie te geven en standpunten te 
verduidelijken. 

 Op 13 juni 2017 heeft Elia haar aangepast tariefverslag per e-mail aan de CREG overgemaakt. De 
CREG was ermee akkoord gegaan dat Elia haar verslag pas op die datum zou indienen. 

3. VOORAFGAANDE CONSULTATIE 

 Krachtens artikel 23, § 1 en met toepassing van artikel 41 van het huishoudelijk reglement van 
de CREG, had haar directiecomité beslist om over de ontwerpbeslissing een niet-openbare raadpleging 
van Elia te organiseren van 11 mei 2017 tot 11 juni 2017, om de volgende redenen: 

a) de tariefmethodologie vermeldt uitdrukkelijk dat de beslissingen over de tariefverslagen 
enkel rechtstreekse gevolgen hebben voor deze beheerder; 

b) de tariefmethodologie bevat een gedetailleerde procedure, die de raadpleging van de 
beheerder goed kadert. 
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 De CREG is van mening dat het aangepast tariefverslag van Elia d.d. 13 juni 2017 eveneens de 
reacties van Elia op de in dit hoofdstuk bedoelde raadpleging bevat. 

4. ANALYSE VAN HET AANGEPAST TARIEFVERSLAG EN 
VAN DE AANGEPASTE SALDI. PRESENTATIE VAN 
HET CONTROLOPROGRAMMA 

 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 11 mei 2017, heeft ingediend in haar aangepast 
tariefverslag van 13 juni 2017. De globale impact van het aangepast tariefverslag en van de 
onderhavige beslissing wordt opgenomen in tabel 5 infra. 

 De CREG had beslist dat, tenzij Elia haar zou overtuigen van een andere redenering en/of van 
een ander bedrag, 15 punten van het tariefverslag 2016 van Elia moesten worden aangepast opdat het 
door de CREG zou kunnen worden goedgekeurd. 

 

4.1. HET AANGEPASTE TOTAAL INKOMEN EN DE GERAPPORTEERDE 
AANGEPASTE SALDI  

4.1.1. Het totaal inkomen 

 Het gebudgetteerde totaal inkomen van Elia voor 2016, zoals goedgekeurd in de beslissing van 
de CREG van 3 december 2015, bedroeg  

Zoals weergegeven in tabel 1, bedroeg het door Elia gerapporteerde werkelijke totaal inkomen 2016 € 
675.068.791.  

In de eerste twee kolommen van tabel 1 wordt de samenstelling van het totaal inkomen weergegeven. 
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Tabel 1: Het door Elia gerapporteerde totaal inkomen 2016 en de gedetailleerde exploitatiesaldi  

 

 

 In het aangepast tariefverslag van 13 juni 2017 wordt een aangepast inkomen 2016 ad 
€ 673.142.842 vermeld. De samenstelling ervan wordt weergegeven in de aangepaste tabel 1. 

  

Overzicht van het initieel totaal inkomen en van de initiële saldi 2016 (in EUR) Budget 2016

Werkelijkheid 

2016 initieel

Delta initieel= 

werkelijkheid initieel - 

Budget

1e initieel deelsaldo : het verschil tussen de gebudgetteerde en de werkelijke kosten

Niet-beheersbare kosten 326.419.499 235.592.851 -90.826.648

Afschrijvingen en waardeverminderingen 115.106.171 113.035.930 -2.070.242

Gebruik van ondersteunende diensten 68.086.293 66.014.873 -2.071.420

Gebruik van infrastructuur van derden 22.921.658 23.371.452 449.794

Pensioenlasten 7.026.808 6.460.337 -566.471

Belastingen 23.296.669 10.610.650 -12.686.020

Overige belastingen en taksen 14.704.000 14.355.573 -348.427

meerwaarden en minderwaarden 6.912.553 6.213.582 -698.971

financiële kosten en opbrengsten 112.211.885 44.642.251 -67.569.634

kosten van interconnectie -35.240.200 -38.947.615 -3.707.415

transfer tussen resultatenrekening en balans -16.815.539 -18.334.102 -1.518.563

transfer tussen RR en balans : correctie regulatoire rekeningen voorgaande periode 15.000.000 15.000.000 0

vermindering van kosten en gevolge van terugname van provisies voor 1/01/2008 0 252.651 252.651

Andere bedrijfsopbrengsten in mindering van de niet beheersbare kosten  -9.956.800 -10.055.790 -98.990

De kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van de infrastructuur 3.166.000 2.973.061 -192.939

Beheersbare kosten 304.300.081 287.716.240 -16.583.840

kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, 

systeembeheer, telecom, informatica, verzekeringspremies 195.534.415 187.596.359 -7.938.056

Kosten voor vergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen 135.923.093 132.429.592 -3.493.501

Opbrengsten in mindering van beheersbare kosten -27.157.427 -32.309.711 -5.152.284

0

Beïnvloedbare kosten 104.647.618 67.652.792 -36.994.826

Kosten voor de reservering van ondersteunende diensten 104.647.618 67.652.792

Billijke vergoeding 67.184.879 84.106.907 16.922.028

Netto billijke winstmarge 40.156.121 36.102.896 -4.053.225

Stimulans voor mark tintegratie en bevoorradingszekerheid - deel I 409.258 1.055.358 646.100

Stimulans voor mark tintegratie en bevoorradingszekerheid - deel II 5.931.200 12.163.345 6.232.145

Stimulans voor de verbetering van kwaliteit 19.576.200 24.346.584 4.770.384

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling 370.700 373.620 2.920

Stimulansen naar het eigen inzicht van de CREG 741.400 1.412.714 671.314

Stimulans voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading 0 1.320.166 1.320.166

Stimulans beheersbare kosten 0 5.351.275 5.351.275

Stimulans beïnvloedbare kosten 0 -19.454 -19.454

Belastingsvoordeel 2015 geboekt in 2016 0 2.000.403 2.000.403

INITIEEL TOTAAL INKOMEN  en 1e INITEEL DEELSALDO 802.552.076 675.068.791 -127.483.286

2e initieel  deelsaldo: het verschil tussen de werkelijke en de gebudgetteerde tariefopbrengsten 

(effecten van volume en van volumemix) -802.552.076 -804.382.760 -1.830.683

Omzet uit aansluitingstarieven -41.543.428 -40.885.983

Omzet uit tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van  de netinfrastructuur -467.472.051 -476.152.031

Omzet uit tarieven voor het beheer van het electrische systeem -118.661.217 -117.757.645

Omzet uit tarieven ter compensatie van onevenwichten -150.569.583 -146.040.799

Omzet uit tarieven voor de mark tintegratie -24.305.797 -23.546.301

TOTAAL VAN DE SALDI INITIEEL GERAPPORTEERD DOOR ELIA -129.313.969
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Tabel 1 - aangepast: Het door Elia gerapporteerde totaal inkomen 2016 en de gedetailleerde exploitatiesaldi 

 

4.1.2. De gerapporteerde exploitatiesaldi 

 Het aanvankelijk gerapporteerde algemene saldo (zie tabel 1) was een overschot van € 
129.313.969, schuld ten opzichte van de toekomstige tarieven, en bestond uit twee deelsaldi: een 
eerste deelsaldo in verband met de kosten is het verschil tussen de werkelijke kostenelementen van 
het totaal inkomen en hun gebudgetteerde waarde. Het tweede deelsaldo komt overeen met het 
volumeverschil, namelijk het verschil tussen de werkelijke tariefomzet en de gebudgetteerde waarde 
van de tarifaire verkopen. 

Overzicht ven het aangepast totaal inkomen en van de aangepaste saldi 2016  (in EUR) Budget 2016

 2016 

werkelijkheid 

aangepast

Delta werkelijkheid  

aangepast - Budget 

1ste deelsaldo: het verschil tussen de werkelijke en de gebudgetteerde kosten

Niet-beheersbare kosten 326.419.499 235.131.805 -91.287.693

Afschrijvingen en waardeverminderingen 115.106.171 113.035.930 -2.070.242

Gebruik van ondersteunende diensten 68.086.293 65.958.733 -2.127.560

Gebruik van infrastructuur van derden 22.921.658 22.660.240 -261.418

Pensioenlasten 7.026.808 6.460.337 -566.471

Vennootschapsbelasting 23.296.669 10.447.027 -12.849.642

Andere taksen en heffingen 14.704.000 14.719.445 15.445

Meerwaarden en minderwaarden 6.912.553 6.213.582 -698.971

Financiêle lasten en opbrengsten 112.211.885 44.748.309 -67.463.576

Coûts de l'interconnexion -35.240.200 -38.947.615 -3.707.415

Overdrachten tussen resultatenrekening en balans -16.815.539 -18.334.102 -1.518.563

Overdrachten tussen resultatenrekening en balans : regularisatie vorige regulatoire periode 15.000.000 15.000.000 0

Kostenverminderingen als gevolg van teruggenomen provisies aangelegd vóó 1/1/2008 0 252.651 252.651

Andere uitzonderlijke niet-beheersbare opbrengsten en kostenverminderingen -9.956.800 -10.055.790 -98.990

Kosten die verband houden met opgelegde verplaatsing van infratsructuur 3.166.000 2.973.061 -192.939

Beheersbare kosten 304.300.081 287.223.158 -17.076.923

Kosten voor de aankoop van goederen en diensten voor het beheer van de infrastructuur, voor 

systeembeheer en voor telecom, voor informatica-activiteiten en voor verzekeringspremies 195.534.415 187.183.142 -8.351.273

Koszten voor wedden, sociale lasten en groepsverzekeringen 135.923.093 132.349.727 -3.573.366

Opbrengsten in vermindering van beheersbare kosten -27.157.427 -32.309.711 -5.152.284

Beïnvloedbare kosten 104.647.618 67.652.792 -36.994.826

Kosten voor de reservering van ondersteunende diensten 104.647.618 67.652.792 -36.994.826

Vergoedingen voor de onderneming voor haar gereguleerde activiteiten in België 67.184.879 83.135.087 15.950.208

Netto billijke marge 40.156.121 35.834.482 -4.321.639

Stimulans voor mark tintegratie- deel 1 409.258 1.055.358 646.100

Stimulans voor mark tintegratie- deel 2 5.931.200 12.164.038 6.232.838

Stimulans voor de verbetering van de prestaties 19.576.200 24.280.090 4.703.890

Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling 370.700 373.620 2.920

Stimulansen naar het eigen inzicht van de CREG 741.400 1.455.119 713.719

Stimulans voor de verbetering van de bevoorradingszekerheid 0 1.320.166 1.320.166

Stimulans beheersbare kosten 0 4.671.265 4.671.265

Stimulans beïnvloedbare kosten 0 -19.454 -19.454

Fiscaal voordeel 2015 geboekt in 2016 0 2.000.403 2.000.403

AANGEPAST TOTAAL INKOMEN EN 1STE AANGEPAST DEELSALDO 802.552.076 673.142.842 -129.409.234

2de aangepast deelsaldo : verschil tussen de aangepaste werkelijke tariefopbrengsten en de 

gebudgetteerde tariefopbrengsten ( volume-effect en volume-mix) -802.552.076 -804.382.760 -1.830.683

Ventes tarifaires des tarifs de raccordements -41.543.428 -40.885.983

Ventes tarifaires  des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau -467.472.051 -476.152.031

Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique -118.661.217 -117.757.645

Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres -150.569.583 -146.040.799

Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché -24.305.797 -23.546.301

TOTAAL VAN DE AANGEPASTE SALDI GERAPPORTEERD DOOR ELIA -131.239.918



 

Niet-vertrouwelijke versie  11/43 

Die saldi maakten dus geen deel uit van het resultaat van het exploitatiejaar 2016, noch van het eigen 
vermogen van de netbeheerder. In het algemeen had deze som de hoedanigheid van een regulatoire 
schuld voor Elia, zoals bedoeld in artikel 38 van haar tariefmethodologie: het werkelijke totaalsaldo (€ 
129.313.969) zoals aanvankelijk door Elia gerapporteerd, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
CREG, zou moeten worden toegewezen aan het totaal inkomen van de volgende regulatoire periode.  

 Het gerapporteerde aangepaste totaalsaldo (zie aangepaste tabel 1) is een overschot van € 
131.239.918, nog altijd met het karakter van een schuld ten opzichte van de toekomstige tarieven. 

4.1.3. Saldi met betrekking tot openbare dienstverplichtingen en toeslagen 

 Naast deze algemene exploitatiesaldi die betrekking hebben op het totaal inkomen dat nodig is 
voor de uitvoering van de gereguleerde activiteiten, bevat het tariefverslag voor 2016 eveneens het 
overzicht van de saldi over de openbare dienstverplichtingen en de toeslagen opgelegd aan Elia. Zoals 
in het verleden, passeren deze verrichtingen en de desbetreffende saldi niet langs de 
resultatenrekening van de onderneming Elia, maar komen ze rechtstreeks op de balans terecht. 

Het totaalsaldo van de balansrekeningen met betrekking tot openbare dienstverplichtingen en 
toeslagen bedraagt € 86.016.630,98 en bezit het karakter van een regulatoire vordering. Dit bedrag 
houdt geen rekening met de nog te ontvangen facturen en creditnota's. 

4.2. HET CONTROLEPROGRAMMA VAN DE CREG  

 In het kader van de analyse en controle van een tariefverslag bestaat de voornaamste opdracht 
van de CREG erin de berekening van de saldi gerapporteerd door Elia te evalueren. De CREG evalueert: 

a) het redelijke karakter van de afzonderlijke reële componenten van het totaal inkomen; 

b) de correcte en billijke opsplitsing tussen de gereguleerde en de niet-gereguleerde 
activiteiten in van Elia in België en aldus de afwezigheid van kruissubsidiëring tussen deze 
twee activiteitengroepen. 

 Om het redelijke karakter van de elementen van het gerapporteerde werkelijke totaal inkomen 
te evalueren, baseert de CREG zich op de redelijkheidscriteria expliciet opgenomen in de 
tariefmethodologie in deel IV.4, en op de standpunten uit haar vorige tariefbeslissingen. 

 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 opdrachten die door de 
Belgische wetgever aan Elia zijn toevertrouwd.  

De tariefmethodologie bevat de verplichting tot rapportering van een afzonderlijke balans en een 
afzonderlijke resultatenrekening naargelang het gaat om activiteiten die in België al dan niet zijn 
gereguleerd. De tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2016-2019 legt ook certificering op 
door de revisoren ter zake. 

 De CREG beschrijft hieronder de verschillende etappes van haar controle uitgevoerd op het ex-
post tariefverslag 2016 van Elia. De concrete vaststellingen van de CREG met betrekking tot het 
oorspronkelijke tariefverslag, de opmerkingen van Elia, de aanpassingen aangebracht aan het 
aangepast tariefverslag, en de evaluatie ervan door de CREG worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. 
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De controle bestaat uit de volgende 10 stappen:  

- Stap 1:  onderzoek van de volledigheid van het tariefverslag van Elia (zie 5.1); 

- Stap 2:  onderzoek van de coherentie tussen de gerapporteerde bedragen en de 
jaarrekening voorgelegd aan de algemene vergadering (zie 5.2); 

- Stap 3:  onderzoek van de opsplitsing tussen de gereguleerde activiteiten die 
onderworpen zijn aan de tariefmethodologie en aan de regulering van de 
CREG, en deze die niet worden gereguleerd door de CREG (zie 5.3); 

- Stap 4: onderzoek van de netto beheersbare kosten (zie 5.4); 

- Stap 5: onderzoek van de netto niet-beheersbare kosten (zie 5.5); 

- Stap 6: onderzoek van de beïnvloedbare kosten (zie 5.6); 

- Stap 7:  onderzoek van de kosten toegewezen aan de tarieven van openbare 
dienstverplichtingen en aan de toeslagen (zie 5.7); 

- Stap 8:  onderzoek van de elementen van de vergoeding van de gereguleerde 
activiteiten van de onderneming Elia in België, met inbegrip van de 
toegekende stimulansen (zie 5.8); 

- Stap 9:  onderzoek van de gereguleerde producten, de volumes en de volumemix (zie 
5.9); 

- Stap 10:  samenvatting van de vaststellingen bij de exploitatiesaldi gerapporteerd door 
Elia (zie 5.10). 

 Deze 10 stappen, die de CREG ertoe hebben gebracht de vaststellingen te doen die worden 
vermeld in haar ontwerpbeslissing van 11 mei 2017, worden overgenomen in deze beslissing, hoewel 
de CREG zich bij de laatstgenoemde heeft geconcentreerd op het analyseren van het gevolg dat Elia in 
haar aangepast tariefverslag heeft gegeven aan de 15 door de CREG geformuleerde verzoeken om 
aanpassing van het oorspronkelijke verslag. 

 Omdat in het voorliggende document de nadruk ligt op de beoordeling van het redelijke karakter 
van de elementen van het totaal inkomen en van de daaruit voortvloeiende exploitatiesaldi, gaat de 
CREG enkel dieper in op vaststellingen die aanleiding geven tot een aanpassing van de gerapporteerde 
bedragen.  

 Ingeval de CREG de betreffende (deel)bedragen integraal als redelijk aanvaardt, maakt zij daar 
slechts kort melding van. Een uitzondering in dit opzicht vormen evenwel de nieuwe stimulansen die 
de tariefmethodologie sinds 2016 bevat en die de CREG in deel 5.8 van onderstaande akte voor het 
eerst formeel beoordeelt en toekent. 

 In deel 5.11 vermeldt de CREG vervolgens nog de samenstelling van de gerapporteerde saldi die 
het gevolg zijn van verrekeningen op balansrekeningen, namelijk deze die verband houden met de 
tarieven voor openbare dienstverplichtingen opgelegd aan Elia enerzijds en deze van de toegepaste 
toeslagen anderzijds. 
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5. DE UITVOERING VAN HET CONTROLEPROGRAMMA 

5.1. STAP 1: ONDERZOEK VAN DE EXCHAUSTIVITEIT VAN HET 
TARIEFVERSLAG VAN ELIA  

 Rekening houdend met de aanvullende inlichtingen en de correcties die na de indiening van het 
tariefverslag werden aangeleverd, stelt de CREG vast dat Elia een compleet tariefdossier heeft 
overgemaakt. Het laatstgenoemde bestaat uit het tariefverslag met als bijlage ervan het ingevulde ex-
post rapporteringsmodel.  

De CREG rekent er wel op dat Elia vanaf de indiening van het tariefverslag met betrekking tot 
exploitatiejaar 2017, in de Excel-rekenbladen van het ex-postverslag de formules en de linken tussen 
de tabellen opneemt in plaats van enkel getalwaarden te rapporteren. De CREG constateert dat Elia in 
haar aangepast tariefverslag reeds een eerste positief gevolg in deze zin heeft gegeven.  

5.2. STAP 2: ONDERZOEK VAN DE COHERENTIE TUSSEN DE 
GERAPPORTEERDE BEDRAGEN EN DE GOEDGEKEURDE 
JAARREKENINGEN  

 In het tariefverslag over 2016 wordt, net zoals in het aangepast tariefverslag over 2016, de 
volledige aansluiting gemaakt tussen de boekhoudkundige resultaten van de vennootschappen van de 
Elia Groep en het ontwerp van jaarrekening 2016 enerzijds, en de aan de CREG gerapporteerde 
opsplitsing van de gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten anderzijds.  

5.3. STAP 3: ONDERZOEK VAN DE SCHEIDING TUSSEN GEREGULEERDE 
ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN DE TARIEFMETHODOLOGIE EN 
AAN DE REGULERING VAN DE CREG EN DE ACTIVITEITEN DIE NIET 
DOOR DE CREG WORDEN GEREGULEERD 

5.3.1. De elementen van het tariefverslag van Elia die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met Nemo Link 

 Het tariefverslag 2016 bevat een aantal elementen met betrekking tot de interacties tussen Elia 
en Nemo Link. 

Nemo Link is de naam van het project dat bestaat in de aanleg van een verbinding met elektrische 
hoogspanningskabels onder de Noordzee om de connectie tussen de Britse en de Europese 
elektriciteitsmarkten te versterken in het voordeel van de netgebruikers. Nemo Link is een gezamenlijk 
project van Elia en National Grid Nemo Link Limited, een dochteronderneming van de Britse 
vennootschap National Grid Plc.  

In vergelijking met de andere in België uitgebate interconnecties vormt het project Nemo Link het 
voorwerp van een specifieke regulering gedefinieerd in bijlage 3 van de tariefmethodologie: het 
zogenoemde "cap&floor-regime". Terwijl de investeringen in de andere interconnecties worden 
opgenomen in het gereguleerd actief en aldus een billijke winstmarge genereren, wordt de investering 
in de interconnectie Nemo Link niet in het gereguleerde actief geïntegreerd maar vergoed op basis van 
een specifiek regulatoir kader overeengekomen tussen de CREG en haar Engelse tegenhanger 



 

Niet-vertrouwelijke versie  14/43 

(OFGEM), dat een belangrijke fractie van het risico verschuift van de netgebruiker naar de eigenaar 
van de interconnectie Nemo Link.  

Hoewel de activiteit van de interconnectie het voorwerp vormt van een gezamenlijke regulering door 
de CREG en OFGEM, kan de financiering van deze investering als een niet-gereguleerde activiteit 
worden beschouwd. Hoewel National Grid heeft beslist om deze investering te financieren via een 
afzonderlijke dochteronderneming, heeft Elia ervoor geopteerd om dat niet te doen: Elia heeft ervoor 
gekozen om gebruik te maken van een "niet-gereguleerd cost center" opgenomen in haar niet-
gereguleerde perimeter. Deze beslissing van Elia impliceert verscherpte aandacht van de CREG. 

De volgende elementen komen tot uiting in het tariefverslag van Elia alsook in de door Elia bezorgde 
aanvullende antwoorden met betrekking tot het "niet-gereguleerde cost center": 

1) Op 31 december 2016 had Elia reeds [VERTROUWELIJK] aan kapitaal geïnvesteerd in en 
voor Nemo Link, namelijk [VERTROUWELIJK] voor de aankoop van een terrein in 
Herdersbrug en [VERTROUWELIJK] voor de kapitaalinbreng in de verbonden onderneming 
Nemo Link; 

2) Elia had beslist om deze investering volledig te financieren met vreemd vermogen, tegen 
een gemiddelde rentevoet van [VERTROUWELIJK] /jaar4, wat leidt tot een totale rentelast 
van [VERTROUWELIJK] in 2016. Met deze totale rentelast gaat een opbrengst gepaard die 
de tarieven ten goede komt; 

3) Elia heeft inkomsten geboekt die gelinkt zijn aan deze in NEMO geïnvesteerde kapitalen: 

- [VERTROUWELIJK] voor de verhuur van het terrein in Herdersbrug aan de 
verbonden onderneming Nemo Link. De CREG merkt op dat deze huurprijs voor een 
terrein waarvan de waarde niet wordt afgeschreven, overeenstemt met het 
bijzonder aantrekkelijke rendement van 10,7 %5 op de investering; 

- [VERTROUWELIJK] aan financiële kosten gefactureerd aan Nemo Link "voor de 
terbeschikkingstelling van financiële middelen". De CREG merkt op dat de door Elia 
aan Nemo Link gefactureerde gemiddelde rentevoet overeenstemt met 
[VERTROUWELIJK]6 /jaar, dus een rentevoet die vijf keer hoger is dan degene die 
wordt gedragen door het niet-gereguleerde cost center van Elia (cf. 
[VERTROUWELIJK] /jaar)7; 

4) In verband met prestaties van Elia-personeel voor rekening van Nemo Link, heeft Elia aan 
Nemo Link vanuit een "niet-gereguleerd cost center" een bedrag doorberekend dat 
[VERTROUWELIJK] meer bedraagt dan het bedrag dat conform de tariefmethodologie 
werd gefactureerd tussen de gereguleerde perimeter van Elia en dit "niet-gereguleerde 
cost center"; 

5) Bijgevolg boekt Elia, hoewel de interconnectie Nemo nog niet operationeel is en Nemo 
Link nog geen dividenden aan Elia heeft gestort, via de verschillende hierboven vermelde 

                                                           

4 [VERTROUWELIJK] 
5 [VERTROUWELIJK] 
6 [VERTROUWELIJK] 
7 De CREG benadrukt dat Elia, in haar geconsolideerde jaarrekening 2016, zelf vermeldt dat de twee aandeelhouders in 2016 
aan NEMOLINK een financiering hebben toegestaan via een kapitaalinbreng en leningen met een vaste rentevoet van 4 %, 
dus een rentevoet die [VERTROUWELIJK] keer hoger is dan degene die het "niet-gereguleerde cost center" draagt (cf. 
[VERTROUWELIJK]  %). 
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regelingen, betreffende Nemo een "niet-gereguleerd resultaat" vóór belastingen van € 
[VERTROUWELIJK]8 in 2016. 

 In haar ontwerpbeslissing van 11 mei 2017 had de CREG aan Elia gevraagd om dit "niet-
gereguleerde resultaat" voor belastingen van [VERTROUWELIJK] te herkwalificeren als een niet-
beheersbaar product dat ten goede zal komen aan de netgebruikers, en dat om de volgende redenen: 

1) In artikel 14 van de tariefmethodologie wordt bepaald dat kapitalen geïnvesteerd in een 
offshore-interconnectie in de zin van 2, 55° van de Elektriciteitswet, per uitzondering 
worden vergoed op basis van een specifiek regulatoir kader opgesteld samen met OFGEM, 
dat is weergegeven in bijlage 3 van de tariefmethodologie. De tariefmethodologie 
preciseert ook dat de vergoeding resulterend uit dit specifieke regulatoire tariefkader, 
wordt toegevoegd aan de andere in de methodologie bedoelde vergoedingen. Uit het 
voorgaande volgt dat de enige bron van vergoeding voor het door Elia in Nemo/Nemo 
Link geïnvesteerde kapitaal, bestaat in de door Nemo Link aan Elia gestorte dividenden. 
Overwegende dat de interconnectie Nemo nog niet operationeel is en dat Nemo Link nog 
geen dividenden heeft gestort aan Elia, kan door Elia momenteel geen enkele vergoeding 
worden ontvangen voor het door haar in Nemo/Nemo Link geïnvesteerde kapitaal; 

2) Er wordt benadrukt dat het een vrijheid betreft die Elia zelf heeft genomen en waarover 
het voorafgaandelijk geen overleg heeft gepleegd met de CREG. De implementatie van 
een "niet-gereguleerd cost center" binnen Elia via welk alle herfactureringen zouden 
gebeuren die tussen twee gereguleerde activiteiten moeten plaatsvinden (cf. enerzijds de 
in België gereguleerde activiteiten van Elia buiten Nemo en anderzijds de gereguleerde 
activiteiten van Nemo Link), met als enige doelstelling het genereren van een "niet-
gereguleerd resultaat", vormt dan ook een kunstgreep die onaanvaardbaar is voor de 
CREG [VERTROUWELIJK];  

3) Bovendien moet ten slotte worden opgemerkt dat dit "niet-gereguleerde resultaat" vóór 
belastingen van [VERTROUWELIJK] door Elia werd geboekt hoewel het geen enkele euro 
aan eigen vermogen aan Nemo heeft besteed: Elia verkiest immers om haar eigen 
vermogen integraal toe te wijzen aan de berekening van de S-factor om te genieten van 
een zo groot mogelijke billijke winstmarge. 

  In haar aangepast tariefverslag en bij haar contacten met de CREG voorafgaand aan de indiening 
ervan, beriep Elia zich op de volgende elementen: 

1) De prestaties van het personeel van Elia gefactureerd aan het "niet-gereguleerde cost 
center", werden getarifeerd met strikte eerbiediging van de bepalingen van de 
tariefmethodologie; 

2) Het redelijke karakter van de prijs voor de prestaties van het personeel van Elia en van de 
huurprijs voor het terrein in Herdersbrug die door het "niet-gereguleerde cost center" 
werden gefactureerd aan Nemo Link, mag in het kader van deze beslissing niet worden 
beoordeeld door de CREG: zoals bepaald in bijlage 3 van de tariefmethodologie, moet dit 
redelijke karakter later en gezamenlijk door de CREG en OFGEM worden geëvalueerd, in 
het kader van de beoordeling van de begroting van controleerbare kosten van Nemo Link, 
die net voor de indienststelling van de interconnectie zal plaatshebben; 

3) Wat betreft de financiering, moet de CREG zich ervan vergewissen dat er geen 
kruissubsidiëring bestaat tussen de gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten. 
Volgens Elia is er geen kruissubsidiëring aangezien (i) de volledige financiering van Nemo 

                                                           

8 [VERTROUWELIJK] 
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Link met vreemd vermogen gedurende de constructiefase in geen enkel opzicht afbreuk 
doet aan de financieringsvoorwaarden van de gereguleerde activiteiten van Elia, en (ii) de 
door Elia gehanteerde rentevoet van [VERTROUWELIJK] %/jaar marktconform is, vermits 
deze gebaseerd is op een formule die in 2015 door twee banken werd meegedeeld. 
Zodoende is Elia van mening dat de manier waarop deze financiering is gebeurd, 
fundamenteel een beheerskeuze van de onderneming Elia uitmaakt waarover de CREG 
geen oordeel mag vellen. 

Tot besluit heeft Elia aan haar tariefverslag geen wijziging aangebracht voor wat betreft de prestaties 
van haar personeel en de huurprijs van de Herdersbrug, maar heeft het, "met het oog op verzoening 
en met de bedoeling overleg te kunnen plegen met de CREG om een duurzamer mechanisme in een 
bredere context te ontwikkelen", de financiering herzien door rekening te houden met een derde eigen 
vermogen en twee derde vreemd vermogen (evenwel tegen de ongewijzigde rentevoet van 
[VERTROUWELIJK] %). 

 Overwegende dat (i)de prestaties van het Elia-personeel gefactureerd aan het "niet-
gereguleerde cost center", effectief werden getarifeerd met strikte eerbiediging van de bepalingen van 
de tariefmethodologie, en dat (ii) het redelijke karakter van de aan Nemo Link gefactureerde prestaties 
van het Elia-personeel en van de huurprijs van het terrein in Herdersbrug inderdaad het voorwerp zal 
vormen van een gezamenlijke controle door de CREG en OFGEM in het kader van de evaluatie van de 
begroting van controleerbare kosten van Nemo Link, die net voor de indienststelling van de 
interconnectie zal plaatsvinden9, is de CREG uiteindelijk van oordeel dat het, zoals voorgesteld door 
Elia, niet nodig is om het tariefverslag op deze punten aan te passen.  

Wat betreft de financiering, kan de CREG niet akkoord gaan met het voorstel en de argumentatie van 
Elia, aangezien de door Elia verdedigde benadering, in tegenstelling tot artikel 12, § 5 van de 
Elektriciteitswet, ongetwijfeld kruissubsidies tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten 
met zich meebrengt in het voordeel van de aandeelhouders van Elia en ten koste van de netgebruikers. 
Immers:  

Ten eerste stelt de CREG vast dat, in tegenstelling tot wat Elia verdedigt, de rentevoet die 
Elia op het "niet-gereguleerde cost center" toepast en ten laste valt van de consument (cf. 
0,5 % verkregen op basis van de formule IRS 5 jaar + 40bps, in 2015 door twee banken 
meegedeeld), geen marktrentevoet is, vermits de gehanteerde formule (i) niet coherent 
is met de inhoud van het geconsolideerd financieel verslag 2016, (ii) verouderd is sinds de 
daling van de rating van Elia, en (iii) geen rekening houdt met de hogere risico's verbonden 
aan de activiteit van NEMO. Meer specifiek benadrukt de CREG dat: 

- De looptijd van de schuld waarnaar wordt verwezen (5 jaar), is niet coherent met 
deze van de lening tussen Elia en Nemo Link, die is vermeld in het door Elia 
gepubliceerde geconsolideerd financieel verslag 2016 en 25 jaar bedraagt vanaf de 
aanvangsdatum van de commerciële activiteiten van de interconnectie10. De CREG 
benadrukt dat in de documenten die in 2015 door de banken aan Elia werden 
overgemaakt, de relevante spread voor de langste weergegeven looptijd (cf. 20 
jaar) reeds tussen 100 en 125 bps ligt, dus op een niveau dat bijna drie keer hoger 
is dan de spread die Elia in haar berekeningen heeft gebruikt (cf. 40 bps); 

                                                           

9 De CREG heeft reeds contact opgenomen met OFGEM om diens aandacht te vestigen op deze problematiek. 
10 Elia, Geconsolideerde jaarrekening 2016, blz. 30  

Kan worden geraadpleegd op:  
http://www.eliagroup.eu/portals/1/Content/Investor%20Relations/Financial%20publications/2017/Elia_Group_2016_Annu
al_Report_NL.pdf 
 

http://www.eliagroup.eu/portals/1/Content/Investor%20Relations/Financial%20publications/2017/Elia_Group_2016_Annual_Report_NL.pdf
http://www.eliagroup.eu/portals/1/Content/Investor%20Relations/Financial%20publications/2017/Elia_Group_2016_Annual_Report_NL.pdf
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- De formule werd door de banken meegedeeld in 2015, dus voorafgaand aan de 
daling van de rating van Elia van A- naar BBB+ in september 2016. Vermits deze 
daling van rating automatisch leidt tot een stijging van de door de 
kredietverstrekkers aan Elia gevraagde risicopremie, is de formule waarop Elia zich 
baseert, sinds september 2016 verouderd. De CREG herinnert eraan dat Elia zelf, in 
haar antwoorden op de verzoeken om aanvullende informatie omtrent het 
tariefvoorstel 2016-2019 van 30 september 2015, de impact van deze daling van 
rating op deze spread op +30 bps had geraamd; 

- Deze formule werd door de banken niet specifiek voor het NEMO-project 
meegedeeld en houdt geen rekening met het feit dat de activiteit van NEMO 
gevoelig risicovoller is dan die van TNB in België. Aldus herhaalt de CREG dat de 
uitbater van NEMO significant sterker is blootgesteld aan de evolutie van zijn 
kosten dan Elia als TNB in België. Bovendien zijn de inkomsten van NEMO gevoelig 
minder gewaarborgd dan die van Elia als TNB in België: naast het feit dat ze 
rechtstreeks afhankelijk zijn van de ontvangen congestierentes op de 
interconnectie, kunnen de regulatoren, ingeval de waargenomen beschikbaarheid 
van de interconnectie in de loop van een jaar lager is dan 80% en Nemo Link niet in 
staat is aan de regulatoren schriftelijk te bewijzen dat zij alles in het werk heeft 
gesteld  om de periode van onbeschikbaarheid maximaal te beperken, beslissen om 
het bedrag van de "floor" voor het betrokken jaar vast te leggen op nul (zie blz. 126 
van de tariefmethodologie). Zodoende is de CREG van mening dat de rentevoet van 
de eventuele schuld die zou dienen om (de meest riskante activiteit van) Nemo Link 
te financieren, volgens een heel logische redenering gevoelig hoger moet zijn dan 
de kostprijs van de schuld aangegaan door Elia om haar (minder risicovolle) 
activiteit van TNB in België te financieren. De CREG stelt vast dat de rentevoet van 
de tussen Elia en Nemo Link aangegane schuld, die is weergegeven in het 
geconsolideerd financieel verslag 2016 van Elia (cf. 4 %), de positie van de 
laatstgenoemde versterkt. 

Ten tweede herinnert de CREG eraan dat Elia heeft beslist om een deel van haar ruime 
liquide middelen beschikbaar in 2016, te gebruiken voor het financieren van Nemo Link: 
[VERTROUWELIJK]11 in het kader van de financiering van de in 2016 waargenomen 
tekorten op het vlak van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen betreffende de 
financiering van de maatregelen ter ondersteuning van de hernieuwbare energieën in 
Vlaanderen en Wallonië, heeft Elia zich inderdaad op deze redenering gebaseerd om 
financiële lasten berekend op basis van een rentevoet van 3,0 %, ten laste te leggen van 
deze tarieven voor openbare dienstverplichtingen. 

Ten derde, overwegende dat de door Elia voorgestelde financiële hefboom voor de 
financiering van Nemo Link (cf. - in eerste instantie - 100 % vreemd vermogen en - in 
tweede instantie - 67 % vreemd vermogen) gevoelig hoger is dan degene die momenteel 
op het niveau van de onderneming Elia wordt waargenomen, draagt het voorstel van Elia 
bij tot verslechtering van de ratio's gebruikt voor de bepaling van haar financiële rating. 
Zodoende doet het voorstel van Elia een bijkomend risico wegen aangaande de evolutie 
van de financieringslasten van de in België gereguleerde activiteiten. Aldus is de CREG van 
mening dat het niet correct is om, zoals Elia doet, te stellen dat "de financiering van de 
niet-gereguleerde activiteit van Nemolink met vreemd vermogen, in de constructiefase in 
geen enkel opzicht de financieringsvoorwaarden van de gereguleerde activiteiten van Elia 
nadelig beïnvloedt". 

                                                           

11 [VERTROUWELIJK] 
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Gezien de voorgaande elementen en bij gebrek aan een redelijk alternatief voorstel van Elia dat de 
afwezigheid van kruissubsidie tussen gebruikers van het Belgische net en aandeelhouders van Elia 
gedurende het jaar 2016 zou garanderen, beslist de CREG dat de financiering van de Nemo Link-
participatie tijdens het jaar 2016 in de regulatoire boekhouding moet worden gewaardeerd tegen 
voorwaarden equivalent met een financiering die integraal via eigen vermogen zou gebeuren.  
Overwegende dat deze beslissing het mogelijk maakt om elke kruissubsidie tussen gebruikers van het 
Belgische net en aandeelhouders van Elia te vermijden12 en een stricto sensu toepassing inhoudt van 
de bepalingen die voorafgaandelijk tussen de CREG en Elia werden overeengekomen in het kader van 
het enige relevante precedent (cf. acquisitie van 50 HERTZ13), is de CREG van mening dat ze op correcte 
en proportionele wijze handelt binnen het kader van haar tarifaire bevoegdheden.  

Gezien de gelijktijdige daling van het eigen vermogen waarmee rekening wordt gehouden bij de 
berekening van de billijke winstmarge, moet deze marge de facto ten opzichte van het tariefverslag 
worden verminderd met een bedrag van € 752.492,16 (en met een bedrag van € 501.661,44 ten 
opzichte van het aangepast tariefverslag). De vennootschapsbelasting moet worden verminderd met 
een bedrag van € 126.382,1214 ten opzichte van het tariefverslag (en met een bedrag van € 84.254,79 
ten opzichte van het aangepast tariefverslag). Anderzijds dient het bedrag van de financiële kosten ten 
laste gelegd van de gereguleerde activiteiten, te worden vermeerderd met € 318.172 ten opzichte van 
het tariefverslag (en met een bedrag van € 212.114,91 ten opzichte van het aangepast tariefverslag). 
Samenvattend moet het regulatoire saldo dat later in de tarieven zal worden verrekend, worden 
verhoogd met € 560.701,92 ten opzichte van het tariefverslag (en met € 373.801,31 ten opzichte van 
het aangepast tariefverslag)15. 

De CREG benadrukt dat deze beslissing voor de aandeelhouder van Elia vanuit financieel oogpunt 
gevoelig voordeliger is dan wanneer ze zou hebben beslist om gedurende het jaar 2016 de (volledige 
of gedeeltelijke) financiering van de participatie Nemo Link met vreemd vermogen tegen een 
rentevoet hoger dan 3,0 %/jaar op te leggen. Bij wijze van illustratie: een beslissing waarbij integrale 
financiering van de participatie Nemo Link gedurende het jaar 2016 via vreemd vermogen tegen 3,0% 
zou zijn opgelegd, had het regulatoire saldo dat later in de tarieven zal worden verrekend, verhoogd 
met € 1.585.529 ten opzichte van het tariefverslag. 

De CREG preciseert ten slotte dat deze beslissing betrekking heeft op 2016, niet vooruitloopt op het 
hierboven bedoelde alternatieve voorstel, en de competentie van de beslissingsorganen van Elia op 
het vlak van financiering van activiteiten niet in vraag stelt. 

In het kader van de latere boekjaren (met inbegrip van boekjaar 2017), nodigt de CREG Elia uit om: 

1) in de loop van de volgende maanden een redelijk alternatief voorstel te formuleren 
betreffende de financiering van haar niet-gereguleerde activiteiten. Dit voorstel moet 
erop gericht zijn om afwezigheid van kruissubsidie tussen gebruikers van het Belgische 
net en aandeelhouders van Elia te garanderen; 

2) in haar tariefverslagen de kolommen met betrekking tot de niet-gereguleerde activiteiten 
te verdelen in twee subkolommen: enerzijds de niet-gereguleerde activiteiten in verband 
met Nemo Link en anderzijds de overige niet-gereguleerde activiteiten. 

                                                           

12 Bij volledige financiering met eigen vermogen is de kwestie van het niveau van de redelijke rentevoet voor de betrokken 

schuld niet meer relevant. 
13 Het enige relevante precedent is de acquisitie van 50 HERTZ door ELIA via zijn EUROGRID-holdings. Die werd voor 100 % 

gefinancierd met eigen vermogen, ter vermijding van elke kruissubsidie tussen gereguleerde activiteit en niet-gereguleerde 
activiteit ten koste van de gebruikers van het Belgische net. De CREG herinnert eraan dat deze volledige financiering met 
eigen vermogen toen door Elia zelf was voorgesteld om elk risico op kruissubsidie te vermijden. 
14 =752.492,16 * (1/(1-0,1438)-1) 
15 Met de correcte waarde van de risicovrije rente werd in deze berekeningen reeds rekening gehouden. 
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5.3.2. Adviesverlening door [VERTROUWELIJK]16 

 In haar ontwerpbeslissing had de CREG vastgesteld dat de adviesopdracht uitgevoerd door 
[VERTROUWELIJK] voor een totaalbedrag van [VERTROUWELIJK], zowel betrekking heeft op de in 
België gereguleerde als op in België niet-gereguleerde activiteiten. De CREG had onder meer 
vastgesteld dat er door zeven interviews van kaderleden van [een dochtermaatschappij] werden 
afgenomen om de opvolging van het investeringsprogramma bij [die dochtermaatschappij] te 
evalueren, en dat [de consultant] zowel voor [de dochtermaatschappij] als voor de Elia-groep 
aanbevelingen heeft geformuleerd. Zodoende heeft de CREG gevraagd dat de helft van het door [de 
consultant] gefactureerde totaalbedrag, zijnde € [VERTROUWELIJK] , ten laste zou worden gelegd van 
de niet-gereguleerde activiteiten.  

In haar aangepast tariefverslag alsook bij de contacten voorafgaand aan de indiening ervan, heeft Elia 
aangetoond dat een deel van de aan [de consultant] toevertrouwde opdracht, voor een bedrag dat 
overeenstemt met € 315.000,00 specifiek was voor in België gereguleerde activiteiten, vermits het 
enkel betrekking had op de coaching van Elia-kaderleden die enkel aan projecten in België werken. De 
facto heeft Elia voorgesteld om slechts [een deel] van het resterend saldo, namelijk € 272.114,84, ten 
laste te leggen van de niet-gereguleerde activiteiten. 

 De CREG gaat akkoord met het voorstel van Elia dat is opgenomen in haar aangepast 
tariefverslag. 

5.4. STAP 4: ONDERZOEK VAN DE NETTO BEHEERSBARE KOSTEN  

 De CREG heeft de elementen van de gerapporteerde beheersbare kosten grondig geanalyseerd.  

Haar aandacht ging zowel uit naar het redelijke karakter van de gerapporteerde elementen als naar 
het gerealiseerde saldo en de bestemming ervan. De analyse van het redelijke karakter van de 
gerapporteerde elementen wordt gepresenteerd in deze stap, die van de bestemming van het 
gerealiseerde saldo in stap 8. Als inleiding wordt er evenwel in de volgende paragrafen een beschrijving 
van de stimulans tot kostenbeheersing opgenomen. 

 Zoals vermeld in tabel 1, rapporteert Elia aanvankelijk voor de netto beheersbare kosten een 
totaalsaldo van € 16.583.840.  

 Overigens had Elia aanvankelijk reeds een bedrag van € 5.351.275 als nettobijdrage (na 
belastingen ten laste van Elia) opgenomen in zijn resultaat 2016 (zie tabel 1 infra), door rekening te 
houden met een ex-postcorrectie (vermindering) van de begroting met (min) - € 4.083.660. Artikel 21, 
§ 4 van de tariefmethodologie bevat immers een specifieke stimulans voor het beheersen van de 
beheersbare kosten: 50 % van het verschil tussen de begroting gecorrigeerd op basis van de effectief 
gerealiseerde investeringen en de inflatie, en de werkelijkheid wordt toegekend aan de netbeheerder.  

 Uit het voorgaande volgt dat de tariefmethodologie die voor het eerst wordt toegepast in dit 
tariefverslag, bepaalde specifieke gevolgen met zich meebrengt aangaande de evaluatie van het 
redelijke karakter, aangezien het saldo op de beheersbare kosten niet meer voor 100 % toekomt aan 
de netbeheerder. 

In de periode vóór 2016 werden de beheersbare kosten die Elia vroeger ten laste nam, voor 100 % 
gedragen door de netbeheerder, vermits ze het beheersbare saldo (en de stimulans) met hetzelfde 
bedrag verminderden. 

                                                           

16 [CONFIDENTIEL] 
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Sinds 2016 verminderen deze kosten nog steeds het beheersbare saldo, maar wordt deze vermindering 
voor de helft gedragen door de netgebruikers. Deze evolutie vergt verdubbelde aandacht van de CREG 
opdat manifest onredelijke kosten niet gedeeltelijk door de netgebruikers zouden worden gedragen. 
Tegelijk vereist deze verandering ook dat er redelijke beheersbare opbrengsten worden gegenereerd.  

 Na grondige analyse stelt de CREG vast wat hierna volgt. 

5.4.1. Aankoop van goederen en diensten: EGI 17  

 In het kader van haar beslissing met betrekking tot de saldi 2015 van Elia, had de CREG een reeks 
tekortkomingen vastgesteld inzake de door Elia aan de verbonden onderneming EGI toevertrouwde 
adviesopdrachten (cf. ontbreken van concurrerende biedingen, en onvoldoende gestaafde prestaties).  

Gezien het beperkte bedrag van de prestaties gefactureerd door EGI in 2015 (€ [VERTROUWELIJK]) en 
het bevredigende karakter van het actieplan met betrekking waartoe Elia zich schriftelijk verbond tot 
implementatie vanaf juli 2016 aangaande de toekomstige contractuele relaties tussen Elia en haar 
verbonden onderneming EGI, had de CREG beslist om de in 2015 door EGI gefactureerde kosten 
uiteindelijk niet te verwerpen.  

De CREG had echter gepreciseerd dat ze, in het kader van haar controle van de saldi van 2016, zou 
controleren of Elia de in haar actieplan opgenomen verbintenissen wel degelijk was nagekomen. 

 In het kader van de uitwerking van deze beslissing heeft de CREG de volgende elementen 
vastgesteld: 

i. Een sterke stijging tussen 2015 en 2016 van de door EGI aan Elia gefactureerde bedragen: 
van € [VERTROUWELIJK] in 2015 tot € [VERTROUWELIJK] in 2016; 

ii. Elia vermeldt dat aangezien alle betrokken contracten voorafgaand aan de maand juli 
2016 werden gesloten, het overeengekomen actieplan niet werd toegepast voor de 
opdrachten die in 2016 het voorwerp hebben gevormd van facturering door EGI. Elia 
bevestigt dat het actieplan wel degelijk wordt toegepast sinds 2017.  

De CREG neemt nota van het feit dat het overeengekomen actieplan wordt toegepast vanaf 2017. De 
CREG zal de strikte eerbiediging van dit actieplan controleren in het kader van de controle van het 
tariefverslag en de saldi 2017. 

5.4.2. De kosten die verband houden met de Raad van bestuur 

 Steunend op artikel 30. f. 2) en 4) van de tariefmethodologie, heeft de CREG in haar 
ontwerpbeslissing vastgesteld dat Elia heeft nagelaten om 50% van de indirecte kosten verbonden aan 
de raad van bestuur, toe te wijzen aan de niet-gereguleerde activiteiten, en heeft ze dus in haar 
ontwerpbeslissing aan Elia gevraagd om een bijkomend bedrag van € 141.102,50 ten laste te leggen 
van de niet-gereguleerde activiteiten. 

Het door Elia aangepaste tariefverslag bevat de door de CREG gevraagde wijzigingen. 

                                                           

17 Elia Grid International is een met Elia verbonden onderneming die diensten aanbiedt op het vlak van engineeringadvies. 
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5.4.3. Bewegingen van de beheersbare voorzieningen met betrekking tot de 
saneringskosten van terreinen  

5.4.3.1. [VERTROUWELIJK] 

 Elia is eigenaar van een groot aantal terreinen, waarvan de meerderheid voortkomt uit de 
inbreng door CPTE in 2001 van de activiteit "Transmissie" in de onderneming Elia, die kort daarvoor 
was opgericht. Deze terreinen zijn verspreid over de drie gewesten.  

Er werden bodemverontreinigingen vastgesteld op een groot aantal terreinen waarvan Elia eigenaar 
is.  

 Aangezien Elia in haar tariefverslag 2016 aan de netgebruikers een bedrag van € 3 345 462,72 
aan eventuele saneringskosten had aangerekend via een aanpassing van de voorziening ‘milieu’ in 
kwestie, had de CREG dit bedrag uit principe en integraal verworpen als zijnde onredelijk. In haar 
ontwerpbeslissing van 11 mei 2017 had de CREG Elia verzocht om een proportionele verhoging, via 
een aangepast tariefverslag, van het totale exploitatiesaldo 2016, dat wordt overgedragen naar de 
tarieven van de volgende regulatoire periode, namelijk 2020-2023. 

 Zowel in haar opmerkingen van 24 mei 2017 als in haar aangepast tariefverslag van 13 juni 2017, 
verklaarde Elia het standpunt van de CREG met betrekking tot de verwerping van de betrokken kosten 
door een gebrek aan informatie van de regulator omtrent de vorderingen in de acties van Elia. 
Tegelijkertijd argumenteerde Elia dat zijzelf in haar stappen bij de vroegere eigenaars van de 
betreffende terreinen wordt geblokkeerd, vermits de werkelijke saneringskosten eind 2016 nog altijd 
lager waren dan het bedrag van de bestaande voorziening.  

Bijgevolg, en onder meer omwille van het feit dat het een actieplan heeft voorgesteld om de CREG 
beter te informeren over deze dossiers, heeft Elia geen wijzigingen aangebracht aan haar aangepast 
tariefverslag. 

 De CREG betwist de noodzaak van saneringsinspanningen vanwege Elia niet. Sinds de aanvang 
van de tariefregulering heeft de regulator echter de kosten verbonden aan de eventuele sanering van 
de hierboven genoemde terreinen, onredelijk geacht en verworpen (voor het gedeelte dat via de 
nettarieven ten laste zou vallen van de netgebruikers). Hieruit volgt dat dit deel niet mag behoren tot 
de totaalopbrengsten van de netbeheerder die via nettarieven op de netgebruikers worden verhaald.  

 

Ermee rekening houdend dat - volgens Elia-  het geheel van de oorspronkelijke verdere tekst over dit 
punt problemen zou kunnen opleveren over de juridische strategie van Elia in lopende gedingen, geeft 
de CREG hierna een samenvatting van de verdere tekst van dit punt weer. 

 

De CREG somt de historiek van het dossier op, daarbij teruggaand tot de inbreng door CPTE van de 
bedrijfstak "Transmissie van elektriciteit", waarbij ze de nadruk legt op de processen-verbaal van de 
vergaderingen en van de verslagen die daarover zijn opgemaakt. De CREG beweert dat de vroegere 
eigen aars van de betreffende terreinen onvoldoende hun medewerking hebben verleend en neemt 
meerdere citaten op die haar standpunt schragen. 

De CREG houdt staande dat dit gebrek aan medewerking voor gevolg heeft gehad dat op die terreinen 
geen minderwaarde kon geacteerd worden. De aandeelhouders zouden dus- volgens de CREG- een te 
hoge vergoeding ontvangen hebben. 
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De CREG beweert dat het nu in de tarieven opnemen van de saneringskosten erop zou neerkomen dat 
de netgebruikers deze kosten voor de tweede keer zouden betalen. Daarbij herinnert de CREG aan de 
historiek van het dossier en aan haar houding ten overstaan van die problematiek. 

Daarna citeert de CREG een ruim uittreksel uit het arrest van 14 september 2007 van het Hof van 
beroep te Brussel, waarbij haar beslissing over de saldi 2006 vernietigd werd voor het gedeelte over 
de provisies voor die saneringskosten. Vervolgens somt ze de redenen op die haar zouden toelaten om 
afstand te nemen van het arrest van 14 september 2007. 

De regulator is van oordeel dat de nieuwe verdeelsleutel die in de regulatoire periode 2016-2019 geldt 
voor het saldo van de beheersbare kosten, met ingang van dit jaar een wijziging van zijn mening 
rechtvaardigt: de CREG beklemtoont dat zij in haar overeenkomstige beslissing voor het exploitatiejaar 
2015 de aandacht van Elia gevestigd heeft op de problemen van verdeling van deze kosten met ingang 
van het jaar 2016. 

Zij herinnert aan haar standpunt ingenomen tijdens de voorbereidende beslissing en aan de pertinente 
bepaling uit de tariefmethodologie om het redelijk karakter van kosten te beoordelen. Daaruit besluit 
zij dat bijkomende dotaties niet ten laste van d netgebruikers mogen gelegd worden. Vervolgens 
formuleert ze een opinie over de gerechtelijke stappen die Elia heeft ondernomen tegen de inbrengers. 

De CREG belicht daarop de bewegingen op de milieuprovisie in de rekeningen van Elia en vraagt 
bijkomende inlichtingen aan Elia.  Zij geeft haar mening over de mogelijke aanwending van die provisie 
en over de opvolging van de rechtszaak met het oog op de recuperatie van de saneringskosten. 

De CREG besluit evenwel dat, niettegenstaande zij niet zal toelaten om een provisie of saneringskosten 
ten laste van de tarieven ten leggen, zij wel bereid is om het verwerpen van saneringskosten die 
verband houden met de terreinen ingebracht in Elia - voor zover zij als onredelijk beoordeeld worden 
- uit te stellen tot haar beslissing over de exploitatiesaldi van het jaar 2018. Op die manier kan Elia 
eveneens haar rechtszaak verderzetten. De CREG herinnert eraan dat zij haar principiële houding over 
deze kwestie nooit heeft gewijzigd. Voor de beoordeling van het eventueel gebruik van de bestaande 
provisie voor de sanering van terreinen die Elia aankocht na de hierboven vermelde inbreng heeft de 
CREG bijkomend inlichtingen gevraagd tegen uiterlijk 1 november 2017. 

5.4.3.2. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

5.4.3.3. [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK]  

5.4.3.4. VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK]    
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 [VERTROUWELIJK] 

5.4.3.5. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

5.4.3.6. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]. 

5.4.3.7. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

5.4.3.8. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

  [VERTROUWELIJK]  

5.4.3.9. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]   

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK] 

5.4.3.10. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 
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 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

5.4.3.11. [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK]  

 [VERTROUWELIJK]  

5.4.4. Bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen  

5.4.4.1. De vergoeding van het Directiecomité van Elia 

 Rekening houdend met de redelijkheidscriteria gehanteerd in haar beslissing 658E/37, heeft de 
CREG in haar ontwerpbeslissing geconstateerd dat er een bijkomend bedrag van € 79.865,38 aan 
vergoeding van het directiecomité van Elia ten laste moest worden gelegd van de niet-gereguleerde 
activiteiten om het criterium met betrekking tot de "total cash"-vergoeding te respecteren. Het 
aangepast tariefverslag van Elia bevat de door de CREG gevraagde wijzigingen. 

5.5. STAP 5: ONDERZOEK VAN DE NETTO NIET-BEHEERSBARE 
KOSTEN  

 Zoals vermeld in tabel 1, rapporteert Elia aanvankelijk voor de netto niet-beheersbare kosten 
een totaalsaldo van € 90.826.648. Dit saldo (schuld jegens de tarieven) zal integraal worden verrekend 
in de toekomstige tarieven. 

 Na een grondige analyse te hebben uitgevoerd, formuleert de CREG geen opmerkingen met 
betrekking tot de volgende niet-beheersbare elementen: 

a) afschrijvingen en waardeverminderingen; 

b) pensioenlasten; 

c) meer- en minderwaarden; 

d) kosten van de interconnecties; 

e) overdrachten tussen resultatenrekening en balans; 

f) kostenverminderingen verbonden aan de terugname van de niet-beheersbare 
voorzieningen; 

g) andere uitzonderlijke opbrengsten; 

h) kosten verbonden aan de verplichte verplaatsing van infrastructuur. 

 De CREG heeft wel opmerkingen bij de volgende elementen. 
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5.5.1. Gebruik van ondersteunende diensten  

 In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG een sterke toename vastgesteld van de kosten van de 
energieaankopen bij de DNB's - die stegen tussen 2015 en 2016 namelijk van € 312.000,00 tot € 
692.852,33 (bij een begroting 2016 van € 441.694,20).  

 De energieaankopen bij de DNB's hebben onder meer betrekking op de (energie)verliezen 
waargenomen op netelementen toebehorend aan Elia die echter om historische redenen worden 
gecompenseerd vanuit het net van een DNB. Historisch vergoedde Elia de betrokken DNB's voor deze 
bijkomende verliezen tegen de gemiddelde commodity-prijs gedragen door de DNB's voor de dekking 
van alle (energie)verliezen in hun net.  

 In antwoord op de aanvullende vragen van de CREG, heeft Elia te kennen gegeven dat het in 
2013 een offerteaanvraag heeft uitgeschreven met het oog op het aankopen van de elektriciteit nodig 
voor het dekken van het energieverbruik in haar aangesloten onderverdeelstations. Wat betreft de 
verliezen, stelde Elia dat zij eind 2015 voor het Eandis-net een einde heeft gemaakt aan het systeem 
van compensatie op basis van commodity-prijs, en dat er gelijkaardige besprekingen aan de gang zijn 
met de andere distributienetbeheerders met netten waaraan netelementen toebehorend aan Elia zijn 
gekoppeld. 

 Dit nieuwe systeem van verliescompensatie (via een klassieke levering) heeft als effect dat 
energieverliezen voortaan worden beschouwd als verbruik van een eindafnemer. Bijgevolg is de door 
Elia gedragen kostprijs geen gewone commodity-prijs meer: hij bevat voortaan ook netkosten, taksen 
en toeslagen. 

 De CREG neemt nota van dit akkoord met Eandis en van de beslissing van Elia om de 
energieaankopen voor zijn distributieverbruik via een leverancier veralgemeend toe te passen.  

De CREG vindt echter dat de verliezen in de netelementen geen eindverbruik vormen en dat Elia voor 
deze verliezen niet het statuut van eindafnemer heeft. Daardoor wordt met dit energieverbruik geen 
rekening gehouden in de ODV-tarieven en de toeslagen waarvan de wettelijke basis rechtstreeks 
verwijst naar het eindverbruik en/of de eindafnemers18. 

 In haar aangepast verslag heeft Elia haar niet-beheersbare kosten verminderd met een bedrag 
van € 56.140,05 aan federale bijdrage, federale toeslag groenestroomcertificaten en "quotum 
verplichtingen GSC en WKC", en haar niet-beheersbaar resultaat verlaagd met een nettobedrag van € 
48.067,11. 

 De CREG is dan ook van mening dat Elia de gevraagde wijzigingen op voldoende wijze heeft 
aangebracht.  

5.5.2. Gebruik van de infrastructuur van derden 

 Elia maakt gebruik van netinfrastructuren met een transmissiefunctie die eigendom is van drie 
netbeheerders: [DNB A], [DNB B] en [DNB C]. Elia wordt geacht met elk van deze beheerders 
samenwerkingsakkoorden en huurcontracten te hebben gesloten. Niet al deze akkoorden blijken 
echter up-to-date (dat met [DNB C] dateert van 2004) en ondertekend te zijn [DNB C]. De CREG nodigt 

                                                           

18 In de Elektriciteitswet bijvoorbeeld, meer bepaald in artikel 21bis, wordt voor de federale bijdrage rechtstreeks verwezen 
naar de eindafnemers: "De federale bijdrage is verschuldigd door de op het Belgisch grondgebied gevestigde eindafnemers 
op elke kWh die ze voor eigen gebruik van het net afnemen." De CREG leidt eruit af dat Elia geen federale bijdrage moet 
betalen voor de energie die deze aankoopt om haar verliezen te compenseren. 
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Elia dan ook uit om deze akkoorden zo snel mogelijk te (her-)onderhandelen rekening houdend met 
de tariefmethodologie voor de periode 2016-2019. 

 In haar tariefverslag 2016 had Elia de definitieve huurkosten van deze netten geraamd en er de 
saldi van afgetrokken. Deze geraamde saldi, alle ten gunste van de tarieven, bedroegen in totaal € 
267.157,06, zoals aangeduid in tabel 3 hieronder: 

Tabel 3: De beginsaldi m.b.t. de infrastructuur van de derden 

 

 In het kader van haar antwoorden op de aanvullende vragen van de CREG, heeft Elia de 
eindafrekeningen voor de drie netten van derden aangeleverd19.  

 De CREG heeft de berekening van de billijke winstmarge gecontroleerd en enkel een kleine fout 
vastgesteld op het vlak van de gehanteerde OLO-voet: 0,4876 % in plaats van 0,4865 %. Toch heeft de 
CREG, met het oog op volledige eerbiediging van de tariefmethodologie, aan Elia gevraagd om deze 
bedragen te corrigeren. De CREG stelt vast dat Elia deze bedragen correct heeft herberekend in het 
kader van haar aangepast verslag. 

 Wat betreft de behandeling van de kosten en de berekening van de saldi, heeft de CREG 
geconstateerd dat [DNB A] een saldo heeft berekend op al zijn kosten, terwijl [DNB C] het heeft beperkt 
tot de niet-beheersbare kosten. Deze saldi zijn afgeleid uit de toepassing van de tariefovereenkomsten 
die Elia verbinden met [DNB B] en [DNB C]. 

 In dit verband herinnert de CREG eraan dat, enerzijds, de overeenkomsten tussen Elia en de 
netbeheerders enkel Elia (en de betrokken netbeheerders) binden, niet de CREG. Het feit dat Elia de 
overeenkomsten niet regelmatig actualiseert om ze zo goed mogelijk te doen overeenstemmen met 
de tariefmethodologieën die aan de onderneming zijn opgelegd, valt volgens de CREG uitsluitend 
onder haar (Elia's) eigen verantwoordelijkheid. 

Anderzijds stipuleert de tariefmethodologie, in haar artikel 32 en in het bijzonder in criterium 3.6 
inzake het redelijke karakter van de kosten voor het gebruik van netten van derden, dat de CREG voor 
de berekening van het erop toegepaste rendementspercentage enkel de voor Elia toepasselijke 
elementen en waarden aanvaardt. Er wordt geen melding in gemaakt van de andere elementen van 
het totaal inkomen. 

 Met het oog op non-discriminatie en duidelijkheid voor de latere exploitatiejaren, is de CREG 
bereid om criterium 3.6 breed toe te passen en dus voor alle netten van derden te aanvaarden dat de 
stimulans wordt toegepast op de (nodige en redelijk geachte) beheersbare kosten, in zijn op Elia 
toepasselijke vorm.  

 De CREG stelt vast dat Elia de door haar gevraagde wijzigingen heeft aangebracht, met inbegrip 
van deze over [DNB A]. 

                                                           

19 Door het laattijdig bezorgen van de afrekening van [DNB A] , had de CREG enkel de afrekeningen van [DNB B] en [DNB C]a 
kunnen analyseren in het kader van haar ontwerpbeslissing. 

in EUR Budget 2016 Werkelijkheid 2016 Verschil

Gebruik van de netten met een transportfunctie van 

DNB B [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ]

Gebruik van de netten met een transportfunctie van 

DNB A [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ]

Gebruik van de netten met een transportfunctie van 

DNB C [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ]

TOTAAL 17.321.803,25                17.054.646,19                   -267.157,06                    
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Aldus bedraagt het totale saldo voor de drie netten van derden € 998.497,56 voor 2016, zoals 
aangeduid in de aangepaste tabel 3 hieronder: 

Tabel 3 - aangepaste versie: de beginsaldi m.b.t. de infrastructuur van de derden 

 

Elia heeft bijgevolg een vermindering van de niet-beheersbare kosten geboekt met € 731.340,5020 en 
een tariefschuld van hetzelfde bedrag gecreëerd. 

5.5.3. Vennootschapsbelastingen 

 Omdat de waarde van de billijke winstmarge en die van een beperkt aantal stimulansen 
gewaarborgd zijn ná toepassing van de vennootschapsbelasting, is de werkelijk betaalde/werkelijk 
verschuldigde vennootschapsbelasting een element van het totaal inkomen van de netbeheerder.  

Na de verrekening van de aftrekposten (bijvoorbeeld voor de notionele intrestaftrek waarvan het 
belastingvoordeel dus integraal naar de tarieven vloeit) wordt een gemiddelde belastingvoet voor het 
betreffende jaar berekend. Voor het jaar 2016 houdt Elia in haar tariefverslag rekening met een 
gemiddelde aanslagvoet van 14,38 %.  

Deze is niet enkel het gevolg van de bijzondere toepassing van de notionele intrestaftrek, maar voor 
2016 ook van een nieuw akkoord op het vlak van fiscale ruling en van een bijzonder belastingkrediet 
voor projecten op het vlak van technische innovatie. 

 De tariefmethodologie houdt rekening met deze gemiddelde aanslagvoet om de netto 
deelresultaten (na toepassing van de vennootschapsbelasting) te bepalen. Op die manier is elke 
inspanning van Elia om de gemiddelde aanslagvoet zo laag mogelijk te krijgen, ook in het voordeel van 
de netbeheerder. 

 Aangezien in het aangepast tariefverslag bepaalde elementen werden gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeslissing van 11 mei 2017, was bijsturing van de waarde van de gemiddelde 
aanslagvoet noodzakelijk.  

Elia heeft het bedrag van de verschuldigde belasting aangepast, maar heeft niet volledig rekening 
gehouden met de fiscale gevolgen van een financiering in 2016 van Nemo Link met 100 % eigen 
vermogen. Zoals vermeld in paragraaf 37 infra, moet het bedrag van de werkelijke 
vennootschapsbelasting worden verlaagd met € 84.254,79, en dient het saldo dat in de toekomstige 
tarieven zal worden verrekend, dus met hetzelfde bedrag te worden verhoogd 

                                                           

20 731.340,50 = 998.497,56 - 267.157,06 

in EUR Budget 2016 Werkelijkheid 2016 Verschil

Gebruik van de netten met een transportfunctie van 

DNB B [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ]

Gebruik van de netten met een transportfunctie van 

DNB A [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ]

Gebruik van de netten met een transportfunctie van 

DNB C [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ] [Vertrouwelijk ]

TOTAAL 17.321.803,25                16.323.305,69                   -998.497,56                    
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5.5.4. Andere belastingen en taksen  

 Met ingang van 1 januari 2016 worden de kosten verbonden aan de Vlaamse 
gemeentebelastingen op masten en sleuven, niet langer als een niet-beheersbare kost doorgerekend, 
maar wel door middel van een specifieke toeslag. 

 De toeslag van de taksen op masten en sleuven in Vlaanderen wordt volgens het tariefverslag 
van Elia in de balansrekeningen verwerkt. De CREG stelt vast dat voor het ‘kosten’-gedeelte de 
bedragen voor een volledig jaar 2016 berekend worden, terwijl voor het ‘opbrengsten’-gedeelte enkel 
de werkelijk gefactureerde bedragen in aanmerking worden genomen. De CREG is van oordeel dat de 
verrekeningen van het ‘kosten’- en het ‘opbrengsten’-gedeelte van deze toeslag betrekking moeten 
hebben op dezelfde periode en dat ‘te ontvangen opbrengsten’ in aanmerking moeten worden 
genomen door het volume van de netto afgenomen energie voor de maand december 2016 te 
vermenigvuldigen met het bedrag van de toeslag.  

 De CREG stelt vast dat er kosten van het jaar 2015 in de berekening van de toeslag worden 
opgenomen en dat de teruggave van de te veel betaalde kosten van voorgaande jaren in mindering 
wordt gebracht van de niet-beheersbare kosten. De CREG meent dat de toeslag die vanaf 2016 wordt 
aangerekend, enkel betrekking kan hebben op de kosten vanaf 2016 en dat de ‘kosten’ van het jaar 
2015 moeten worden toegerekend aan de niet-beheersbare kosten.  

Deze foutieve imputatie heeft als gevolg dat de aan alle verbruikers gefactureerde niet-beheersbare 
kosten stijgen (€ 384.000) en dat het saldo van de niet-beheersbare kosten met hetzelfde bedrag daalt.  

Het aangepast tariefverslag van Elia bevat de door de CREG gevraagde aanpassing. 

5.5.5. Financiële kosten en opbrengsten 

 Deze belangrijke component van de totale inkomsten vertoont een positief saldo van circa 67 
miljoen EUR. Dit uitzonderlijk hoge overschot is niet enkel te wijten aan een lagere aangegane schuld 
en een lagere kostprijs van het vreemd vermogen, maar vooral het gevolg van de uitvoering door de 
Belgische staat van het arrest van het Hof van Beroep van 12 november 2015 in de belangrijke fiscale 
betwisting over de belastbaarheid van de tarifaire excedenten (van Elia) van de exploitatiejaren 2003, 
2004 en 2005.  

Naast de terugbetaling van de eerder voldane hoofdsom, ontving Elia ook de moratoire intresten die 
met die betaling samenhingen. Omdat de openstaande fiscale vorderingen steeds beschouwd werden 
als een element van het gereguleerde actief van Elia (bedrijfskapitaal), werd in 2016 een bedrag van 
ruim 47 miljoen EUR ontvangen aan moratoire intresten als uitzonderlijke niet-beheersbare financiële 
opbrengsten gekwalificeerd. Het bedrag zal integraal aan de netgebruikers toekomen, omdat het 
overgedragen wordt naar de toekomstige nettarieven. 

In haar aangepast tariefverslag heeft Elia niet voldoende rekening gehouden met de financiering van 
Nemo Link in 2016 met 100% eigen vermogen, wat de werkelijke financiële kosten en opbrengsten 
verhoogt met € 212.114,91. Het saldo dat wordt overgedragen naar de toekomstige tarieven, moet 
met hetzelfde bedrag worden verminderd. 
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5.6. STAP 6: ONDERZOEK VAN BEINVLOEDBARE KOSTEN 

 Zoals vermeld in tabel 1, rapporteert Elia voor de netto beïnvloedbare kosten een totaalsaldo 
van € 36.994.826. Dit saldo vormt een schuld ten aanzien van de toekomstige tarieven.  

 Het saldo wordt vanzelfsprekend verklaard door belangrijke verschillen ten opzichte van de 
begrotingen op het vlak van aanschaf (reservering en activering) van de betreffende ondersteunende 
diensten. 

Op de stimulans die verbonden is aan de beheersing van de beïnvloedbare kosten, wordt verder 
ingegaan in deel 5.8.2.2 infra. 

5.7. STAP 7:  ONDERZOEK VAN KOSTEN TOEGEKEND AAN 
TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN AAN 
TOESLAGEN  

 De toewijzing van kosten (uit de resultatenrekening) aan de rekeningen van de tarieven voor de 
dekking van openbare dienstverplichtingen en aan de toeslagen, heeft een invloed op de saldi van elk 
betreffend tarief en van elke betreffende toeslag. Tegelijkertijd draagt die toewijzing bij tot het 
ontstaan van verschillen op de exploitatiesaldi in de resultatenrekeningen. 

 Wat de nacalculatie betreft, heeft de CREG bijzondere aandacht besteed aan de kosten 
toegewezen aan het tarief voor de openbare dienstverplichting aangaande de strategische reserve, en 
aan de toeslag voor de dekking van de gemeentebelastingen in Vlaanderen voor masten en sleuven. 
Deze toeslag geldt vanaf 1 januari 2016. 

5.7.1. Strategische reserve 

 De CREG heeft vastgesteld dat deze werkelijke kosten 2016 stroken met de begrote bedragen. 
Het negatieve saldo van € 2.246.083,55 wordt verklaard door lagere werkelijke ontvangsten dan de 
gebudgetteerde, dit als gevolg van een netto afgenomen energievolume dat 3,7 % minder bedraagt 
dan het begrote volume. De CREG beslist daarom om het door Elia gerapporteerde saldo van de ODV 
strategische reserve goed te keuren. Met dit bedrag zal rekening worden gehouden bij de bepaling van 
het tarief van de toeslag strategische reserve van het jaar 2018. 

5.7.2. Vlaamse toeslag op masten en sleuven  

 De CREG verwijst naar haar vaststellingen in de delen 5.7.2 en 5.11.1. 
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5.8. STAP 8:  ONDERZOEK VAN DE GLOBALE NETTO VERGOEDING 
VAN DE ONDERNEMING ELIA MET BETREKKING TOT HAAR 
GEREGULEERDE ACTIVITEITEN IN BELGIE  

 Zoals vermeld in tabel 1, rapporteert Elia voor het volledige pakket van de initiële 
nettovergoedingen van de onderneming verbonden aan haar in België gereguleerde activiteiten, 
aanvankelijk een totaalsaldo van € 16.922.028.  In het aangepast tariefverslag wordt een aangepast 
saldo van € 15.950.208 vermeld. 

Het initiële saldo bestaat uit 4 grote elementen: de eigenlijke billijke winstmarge (-€ 4.053.000), de 
stimulansen gericht op beheersing van de beheersbare kosten (+ € 5.331.821), de nieuwe stimuli 
gericht op verbetering van de kwaliteit van de diensten van Elia via het nastreven van concrete 
objectieven (+€ 13.643.029), en een fiscaal voordeel met betrekking tot het jaar 2015 (+€ 2.000.403). 

 In haar ontwerpbeslissing had de CREG vastgesteld dat de berekening van de door Elia 
gerapporteerde RAB correct en redelijk is: bij gebrek aan een formeel goedgekeurde specifieke 
methodologie voor het project MOG, heeft Elia de investering voor 2,7 miljoen EUR opgenomen in 
haar RAB, te vergoeden op basis van de 'algemene' tariefmethodologie. 

Wat betreft het gerapporteerde rendement, heeft de CREG vastgesteld dat de door Elia 
gerapporteerde risicovrije rente (cf. 0,4876 %) niet correct was en moest worden gecorrigeerd naar 
0,4865 %. De facto moest de door Elia gerapporteerde billijke winstmarge 2016 (na belastingen) 
worden verkleind. 

 In haar aangepast tariefverslag heeft Elia de door de CREG gevraagde wijzigingen aangebracht 
door het reduceren van de billijke winstmarge met € 17.583,28 en van de vennootschapsbelasting met 

€ 2.953,14. Als gevolg van de door de CREG gevraagde bijkomende aanpassing in verband met de 

financiering van Nemo Link (zie paragraaf 37 supra), dient de totale vergoeding nog eens met € 
501.661,44 (billijke winstmarge 2016) te dalen en neemt het saldo dat moet worden overgedragen 
naar de toekomstige tarieven, met hetzelfde bedrag toe. 

5.8.1. Stimuli gericht op kostenbeheersing 

 Er bestaan twee stimuli gericht op actieve kostenbeheersing door de netbeheerder: een voor de 
beheersbare kosten en een met betrekking tot de beïnvloedbare kosten. 

5.8.1.1. Saldo beheersbare kosten 

 Elia heeft in haar tariefverslag 2016 rekening gehouden met de toewijzing van een netto-
opbrengst uit het saldo van de beheersbare kosten aan de onderneming van € 5.351.275,00. 

 In haar ontwerpbeslissing had de CREG vastgesteld dat Elia voor wat betreft de toewijzing van 
het saldo uit de beheersbare kosten tussen zichzelf en de netgebruikers, het mechanisme voor ex post-
correctie van de beheersbare kosten op basis van de werkelijk gerealiseerde investeringen bedoeld in 
artikel 21, § 3 van de tariefmethodologie, niet correct had toegepast. 

De CREG heeft immers vastgesteld dat Elia in het kader van de correctie had nagelaten rekening te 
houden met de personeelskosten verbonden aan de investeringen Maintain & Redeploy, wat de 
stimulans tot kostenbeheersing waarvan Elia geniet, onterecht overwaardeerde met een bedrag vóór 
vennootschapsbelasting van € 1.050.883,6. Zodoende had de CREG aan Elia gevraagd om het 
mechanisme bedoeld in artikel 21, § 3 van de tariefmethodologie, correct toe te passen.  
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 In haar aangepast tariefverslag heeft Elia, met uitzondering van wat betreft het aanvankelijke 
aanpassingsverzoek betreffende de saneringen van terreinen door het tariefsaldo te verhogen met 
een bedrag van € 1.040.770,05, de wijzigingen gevraagd door de CREG op bevredigende wijze 
aangebracht.  

5.8.1.2. Saldo beïnvloedbare kosten 

 Aangaande de beïnvloedbare kosten bevat artikel 22, § 2 van de tariefmethodologie een 
specifieke stimulans gericht op kostenbeheersing: het totaalsaldo van deze kostencategorie (na 
correctie in overeenstemming met artikel 22, § 1 van de tariefmethodologie) moet voor 15 % worden 
toegerekend aan de netbeheerder en voor 85 % aan de toekomstige nettarieven. Met toepassing van 
deze stimulans heeft Elia in haar initieel tariefverslag het bedrag van -€ 19.454 opgenomen als 
nettobijdrage (na belastingen te haren laste) aan haar resultaat 2016 (zie tabel 1 supra). 

 De CREG had een analyse uitgevoerd van de berekening van de stimulans tot beheersing van de 
beïnvloedbare kosten zoals door Elia aangeleverd in haar verslag en in haar antwoorden op de 
aanvullende vragen.  

 Het aldus berekende brutobedrag van de stimulans bedraagt -€ 22.721, ten laste van Elia, zoals 
aangetoond in tabel 4 hieronder. 

Tabel 4: Berekening van de stimulans tot beheersing van de beïnvloedbare kosten 

[VERTROUWELIJK] 

 De CREG heeft vastgesteld dat Elia geen rekening heeft gehouden met de verandering van 
marktmechanisme voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen (in de tabel 
hierboven, alsook hierna "MVAR") waartoe werd beslist in de loop van 2015 en die van toepassing is 
sinds 1 januari 2016. Deze verandering van mechanisme heeft als belangrijkste effect dat het grootste 
deel van de kosten van de MVAR-dienst wordt overgedragen van reservering (beïnvloedbare kosten) 
naar activering (niet-beheersbare kosten). 

De verschuiving van de vergoeding naar de activeringen komt duidelijk tot uiting in de volgende 
grafiek. 

Grafiek 1: Verschuiving van reservering naar activering 

[VERTROUWELIJK] 

Behalve de transfer van de kosten van reservering naar activering, illustreert deze grafiek ook de sterke 
stijging van de totale kosten van de dienst (+ € [VERTROUWELIJK] tussen 2015 en 2016). 

 De CREG herinnert eraan dat het tariefvoorstel van 30 juni 2015 voor de periode 2016-2019 met 
betrekking tot deze omstandigheid (transfer van de kosten van reservering naar activering) op 
bladzijde 122 onder de titel "Uitzonderlijke omstandigheden en evolutie van het mechanisme" de 
volgende bepaling bevat: 

"Ingeval zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen in het kader van de ondersteunende 
diensten, plegen Elia en de CREG overleg om het eerdergenoemde mechanisme eventueel 
aan te passen. Hieronder worden enkele voorbeelden weergegeven (niet-exhaustieve lijst) 
van uitzonderlijke omstandigheden die aanpassing van het mechanisme noodzakelijk 
zouden kunnen maken: 

(…) 



 

Niet-vertrouwelijke versie  32/43 

Voor een bepaalde dienst, een vergoeding op basis van reservering die evolueert naar een 
vergoeding op basis van activering".21 

 Na bespreking met Elia erkent de CREG dat de verandering van marktmechanisme van de MVAR-
dienst waartoe in 2015 werd beslist en die van toepassing is sinds 1 januari 2016, ondanks het feit dat 
ze niet bekend was ten tijde van de uitwerking van de tariefmethodologie, strikt genomen toch geen 
uitzonderlijke omstandigheid vormt in de zin van blz. 122 van het tariefvoorstel 2016-2019 van Elia, 
aangezien ze wel bekend was ten tijde van de goedkeuring van het tariefvoorstel. 

Daarom moet worden vastgesteld dat de stimulans met betrekking tot de MVAR-reserveringskosten 
potentieel contraproductief is bij de huidige staat van het marktmechanisme en de definiëring van de 
stimulans, zoals Elia in haar aangepast verslag erkent. 

Daarom verbindt Elia er zich in zijn aangepast tariefvoorstel toe overleg te plegen met de CREG om 
een oplossing te vinden tot neutralisering van deze potentieel contraproductieve effecten in 2018 en 
2019. Daardoor, en in afwachting van dit overleg, komt Elia aan de verzoeken van de CREG tegemoet. 
De CREG keurt dus het initieel gerapporteerde brutobedrag voor de stimulans tot beheersing van de 
beïnvloedbare kosten 2016 (-€ 22.721) goed. 

5.8.2. Stimulansen gericht op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Elia 
via het nastreven van concrete doelstellingen 

 Dit deel bevat op een gesynthetiseerde wijze de beoordeling van de in 2016 bereikte resultaten 
voor de objectieven, de waarden van de stimulansen die daarvoor toegekend zijn, en het saldo tussen 
de werkelijk toegekende stimulansen en de overeenstemmende bedragen die in het goedgekeurde 
tariefvoorstel waren opgenomen. Het gaat om: 

a) stimulansen gericht op het bevorderen van marktintegratie (hieronder in de delen 5.8.3.1 
en 5.8.3.2); 

b) sterke stimulansen voor het verbeteren van de prestaties, die bestaan uit drie delen: de 
doeltreffendheid van het portefeuillebeheer, een bijzondere stimulans voor belangrijke 
en specifieke investeringen, en een stimulans voor het tijdig realiseren van 4 grote 
projecten (hieronder in 5.8.3.3, 5.8.3.4 en 5.8.3.5); 

c) stimulans voor onderzoek en ontwikkeling (hieronder in 5.8.3.6); 

d) stimulans gericht op de continuïteit van de bevoorrading (hieronder in 5.8.3.7); 

e) discretionaire stimulansen (hieronder in 5.8.3.8). 

5.8.2.1. Marktintegratie – 1ste deel – Financiële deelname in CASC, CORESO, HGRT en APX-
Endex 

 Elia heeft recht op 60 % van de dividenden van deze ondernemingen. Elia heeft een brutobedrag 
van € 1.062.932,60 gerapporteerd, wat overeenstemt met een nettobedrag van € 1.055.358. 

 De CREG heeft hierbij geen opmerkingen. 

                                                           

21 Vrije vertaling van : « Elia et la CREG se concertent dans le cas où interviennent des circonstances exceptionnelles dans le 
cadre des services auxiliaires afin d’éventuellement adapter le mécanisme précité. Quelques exemples de circonstances 
exceptionnelles qui pourraient nécessiter l’adaptation du mécanisme (liste non-exhaustive) sont repris ci-dessous : (…) Pour 
un service donné, une rémunération en fonction de la réservation qui évolue en une rémunération en fonction de l'activation ». 
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5.8.2.2. Marktintegratie – 2de deel – Interconnectiecapaciteit en welfare 

 Wat betreft de Belgische invoercapaciteit ter beschikking gesteld van de markt op D-1, berekend 
als gemiddelde over de uren tijdens welke België netto invoerder is, heeft Elia in haar tariefverslag een 
bruto stimulans voor belastingen van € 4.882.689,37 gerapporteerd, wat overeenstemt met een 
nettowaarde van € 4.180.559. Over de berekening van de evolutie van de Welfare in België en in de 
CWE-zone verkregen via de marktkoppeling, leiden de waarden gerapporteerd door Elia tot een bruto 
stimulans van € 9.323.370 (€ 7.982.927 netto). 

 In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG vastgesteld dat in de door Elia uitgevoerde calculatie 
geen rekening werd gehouden met de laatste dagen van het jaar 2016. De volledige cijfers leiden tot 
een vermindering van het brutobedrag met € 1.858,16 voor de stimulans betreffende de 
interconnectiecapaciteit, en tot een vermeerdering van het brutobedrag met € 2.667,22 bij deze 
betreffende de Welfare.  

 Het aangepast tariefverslag van Elia bevat de wijzigingen zoals gevraagd door de CREG. 

5.8.2.3. Verbetering van de prestaties – Het gedeelte met betrekking tot het efficiënt beheer 
van de investeringsportefeuille 

 Dit gedeelte van de stimulans, met een maximumbedrag van € 2.500.000,00, bestaat uit vier 
afzonderlijke luiken: 

- 25 % van het maximumbedrag (€ 625.000) wordt aan Elia toegekend als het ex-
anteverslag werd uitgevoerd volgens de procedure beschreven in de punten III.1 en III.4 
van het akkoord van 25 juni 2015; 

- 25 % van het maximumbedrag wordt aan Elia toegekend als het tijdens de periode 
opgestelde verslag alsook het ex-postverslag werden uitgevoerd volgens de procedure 
beschreven in de punten III.2 en III.4 van het akkoord van 25 juni 2015; 

- 25 % van het maximumbedrag wordt toegekend op basis van de 
verklaringen/motiveringen die Elia in het kader van zijn (ex-ante- + ex-post-) verslagen 
geeft; 

- 25 % van het maximumbedrag wordt aan Elia toegekend op basis van de gemiddelde 
tevredenheidsscore die Elia krijgt van de klanten die in de loop van de voorbije twaalf 
maanden een aansluiting kregen. 

 Wat betreft de eerste schijf van € 625.000, heeft Elia het maximumbedrag van € 625.000 
gerapporteerd. 

De CREG stelt in dit verband vast dat Elia alle informatie heeft aangeleverd zoals gedefinieerd in artikel 
32 van de tariefmethodologie en in de richtsnoeren bij het ex-anterapporteringsmodel. Bijgevolg kan 
voor dit gedeelte van de stimulans a priori het maximumbedrag (€ 625.000,00) worden toegekend. 

 Wat betreft de tweede schijf van € 625.000, heeft Elia eveneens het maximumbedrag van € 
625.000 gerapporteerd. 

De CREG stelt vast dat de aangeleverde verslagen in overeenstemming zijn met de procedure en met 
de timing vastgelegd in de tariefmethodologie en in het akkoord van 25 juni 2015, en aanvaardt dan 
ook de door Elia voorgestelde waarde voor dit luik van de stimulans, namelijk de toegestane 
maximumwaarde (€ 625.000,00). 

 Voor de derde schijf heeft Elia in haar tariefverslag een bedrag van € 468.750 gerapporteerd.  
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In haar ontwerpbeslissing was de CREG van oordeel dat de verklaringen en motiveringen in de ex-ante- 
en ex-postverslagen van Elia eerder summier waren en dat er in dit stadium geen noodzaak bestond 
om de door Elia voorgestelde waarde voor dit luik van de stimulans te aanvaarden.  

Hoewel Elia in haar verslag van 30 september 2016 twee Europese projecten heeft gedefinieerd 
waarvoor het verschil tussen de begroting en de werkelijke uitgaven meer dan 20 % bedraagt, namelijk 
de projecten Brabo I en Van Eyck-Zutendaal-Gramme, vond de CREG de beschrijving door Elia van de 
oorzaak van dit verschil te beknopt.  

De motivatie die Elia in het tariefverslag van 28 februari 2017 aanleverde als aanvullende informatie, 
werd door de CREG nog steeds te summier bevonden.  Eén van de pijlers van de regulering voor de 
tariefperiode 2016-2019 wordt gevormd door efficiënte investeringen in de netinfrastructuur.  Om die 
aan te moedigen, bevat de tariefmethodologie een bijzondere rapporteringsprocedure en een 
financiële stimulans gericht op het bevorderen van de efficiëntie ervan. Investeringen die gekaderd 
kunnen worden als EU- integratie, krijgen aldus bijzondere aandacht. De CREG waardeert het verslag 
van Elia in bijlage II.III.2.3 van het verslag van 1 maart 2017 inzake de evolutie van de 
investeringsportefeuille mark-up-projecten. 

Om de hierboven vermelde redenen vond de CREG, voor wat betreft de derde schijf van € 625.000, de 
verantwoordingen en motiveringen die Elia aanlevert in zijn verslag, ontoereikend. De CREG verwacht 
in de toekomstige verslagen meer gedetailleerde info omtrent de projecten. De belangrijkste 
vaststellingen in de tabellen (bijvoorbeeld budgetoverschrijdingen van meer dan 20 %) dienen 
voldoende gedocumenteerd te worden. Bijgevolg heeft de CREG voor dit luik in haar ontwerpbeslissing 
de toegekende stimulans vastgelegd op € 390.625 en dus een bedrag van € 78 125 verworpen. 

 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 vanwege de CREG. 

 Het vierde gedeelte hangt af van het resultaat van het tevredenheidsonderzoek gebaseerd op 
de aansluitingen tijdens de laatste twaalf maanden (zes klanten). Vermits er een gemiddelde score van 
3,2639 werd behaald, heeft Elia een daarmee overeenstemmend bedrag van € 471.644 gerapporteerd. 

Aangezien een gemiddelde score van 1 overeenstemt met € 0 en een gemiddelde score van 4 met een 
stimulans van € 625.000,00, en aangezien de bedragen van de stimulans die overeenstemmen met de 
tussenliggende prestatiewaarden worden verkregen via lineaire extrapolatie, stemt een gemiddelde 
score van 3,26 overeen met een stimulans van € 471.644,00. De CREG heeft geen opmerkingen bij de 
vierde schijf. 

 In vergelijking met de aanvankelijk door Elia gerapporteerde bedragen en saldi voor het gedeelte 
beheer van de investeringsportefeuille, verwerpt de CREG dus een brutobedrag van € 78.125 

5.8.2.4. Verbetering van de prestaties – Het gedeelte met betrekking tot de belangrijke en 
specifieke investeringen 

 Artikel 25, § 3 van de tariefmethodologie bepaalt dat de CREG, via een bijlage bij de 
tariefmethodologie, aan de netbeheerder een specifieke stimulans kan toekennen voor belangrijke en 
specifieke investeringen op het net, en dat voor een op ad hoc basis bepaalde periode. 

Het is daarom dat de CREG, in bijlage 4 van de tariefmethodologie, heeft gesteld dat het van het 
grootste belang is de netbeheerder aan te zetten tot het respecteren van de eerder vermelde 
deadlines met betrekking tot de hieronder genoemde belangrijke en specifieke investeringen, die 
bestemd zijn om de integratie van de markten op het Europese niveau te versterken:  

a) Stevin; 
b) Brabo; 
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c) Alegro;  
d) Avelin/Mastaing(FR)–Avelgem/Horta; 
e) Mercator-Horta; 
f) Lixhe-Herderen; 
g) Van Eyck–Zutendaal-Gramme; 
h) De plaatsing van onshore-kabels voor de aansluiting van de offshore-windmolenparken. 

Mathematisch voorziet bijlage 4 vier stappen die tot een bruto stimulans voor het jaar leiden. 

 Met toepassing van de bepalingen van de 4 stappen heeft Elia in haar tariefverslag een 
brutobedrag van € 21.615.000 (€ 18.506.763 netto) opgenomen. 

 De CREG stelt vast dat Elia de bepalingen van bijlage 4 correct heeft toegepast en formuleert 
geen andere bemerkingen. 

5.8.2.5. Verbetering van de prestaties – Het gedeelte met betrekking tot de tijdige uitvoering 
van 4 grote projecten 

 De tariefmethodologie 2016-2019 kent een bruto stimulans van € 1.000.000 toe voor de tijdige 
uitvoering van een groot project. 

 Vermits de uitvoering van het project Brabo I in aanmerking komt voor het jaar 2016, heeft Elia 
in haar tariefverslag rekening gehouden met het maximumbedrag. 

 De CREG heeft hierbij geen opmerkingen. 

5.8.2.6. Stimulans voor onderzoek en ontwikkeling  

 De tariefmethodologie bevat een specifieke stimulans voor onderzoek en ontwikkeling: het 
bedrag van de kosten aangegaan voor het verkrijgen van de subsidies voor het betrokken jaar, wordt 
toegewezen ten gunste van Elia, met een maximum van 50 % van het bedrag van de subsidies, 
begrensd tot € 1.000.000. 

 De CREG constateert dat Elia correct rekening heeft gehouden met de enige in aanmerking 
komende uitgaven, namelijk degene die het heeft gedaan voor het opstellen en opvolgen van de 
subsidieaanvragen en het uitvoeren van de vernieuwingsprojecten. Het betreft uitsluitend 
operationele uitgaven die plaatsvonden in de loop van het bedoelde jaar (in dit geval 2016). 

 Zonder rekening te houden met het ‘nieuwe’ belastingkrediet in verband met onderzoek en 
ontwikkeling voor het jaar 2016, heeft Elia een subsidiebedrag van € 872.749,25 gerapporteerd, wat 
leidt tot een bruto stimulans (50 %) van € 436.374,63 (€ 373.620 netto) 

 De CREG heeft hierbij geen opmerkingen. 

5.8.2.7. Stimulans ter verbetering van de continuïteit van de bevoorrading  

 De stimulans Average Interruption Time (AIT) bevat twee luiken: het 1ste luik bestaat in de 
terbeschikkingstelling van een complete en kwaliteitsvolle rapportering aan de CREG (€ 250.000), het 
tweede in de toekenning van een stimulans op basis van de AIT-waarde. 

 Aangezien de rapportering operationeel was sinds 1 januari 2016 en de waarde van de AIT in 
het laatste bestand 1,904 minuten bedroeg, heeft Elia rekening gehouden met een bruto stimulans 
van € 1.541.907,59 (€ 1.320.166 netto). 
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 De CREG heeft hierbij geen bezwaren. 

5.8.2.8. Discretionaire stimulansen van de CREG 

 Elk jaar definieert de CREG een aantal concrete doelstellingen en kent ze het bedrag van € 
2.000.000 toe aan het geheel van deze projecten. 

Voor het jaar 2016 betrof het 4 projecten/stimulansen (4 keer een maximum van € 500.000 per 
project):  

a) de transparantie van de berekening van het volume van de strategische reserve met 
betrekking tot de winter 2017-2018; 

b) het afgeschakelde volume of de variatie in de gedecentraliseerde productie en de 
correctie van de evenwichtsperimeter; 

c) de submetering op distributieniveau; 
d) de package ‘balancing’. 

 Voor het project aangaande de transparantie van de berekening van het volume van de 
strategische reserve, is de CREG om de volgende redenen van mening dat de doelstelling niet op 
volledig voldoening gevende wijze werd bereikt: 

a) Hoewel de methode voor de bepaling van het demand response-volume aanwezig op de 
markt, tijdens het vorige exploitatiejaar niet geschikt werd geacht, heeft Elia er niet de 
nodige verbeteringen aan aangebracht. Bovendien hebben de uitvoeringstiming van de 
nieuwe studie, alsook de organisatie van de raadpleging de kwaliteit van het resultaat 
geschaad; 

b) Hoewel Elia zich ertoe verbonden heeft om alle gegevens nodig voor de berekening, 
bekend te maken (met eerbiediging van de confidentialiteitsregels), was de overgemaakte 
dataset beperkt tot de Belgische gegevens, terwijl de gegevens waarmee rekening wordt 
gehouden voor de buurlanden, het eindresultaat kunnen bepalen. Er ontbrak ook 
detailinfo over de bestudeerde sensibiliteitsscenario's. Bovendien was de 
raadplegingstermijn heel kort (twee weken); 

c) De certificeringstool werd niet ontworpen om jaarlijks te worden aangepast aan de 
nieuwe behoeften qua strategische reserve en houdt onvoldoende rekening met de 
reactie van de eindafnemers op de marktprijs. 

Daarom kent de CREG slechts € 450.000 toe voor dit project. 

In haar tariefverslag had Elia rekening gehouden met ditzelfde bedrag. 

 De toekenning van de tweede discretionaire stimulans aangaande het afgeschakelde volume of 
de variatie in de gedecentraliseerde productie en de correctie van de evenwichtsperimeter bestaat uit 
2 grote luiken:  

1) de voorbereiding van een operationeel kader voor de implementatie van het proefproject 
bidladder (0,3 miljoen EUR) en   

2) een voorbereidende studie voor de implementatie van de energieoverdracht op de 
markten van de tertiaire reserve en de strategische reserve (0,2 miljoen EUR). 

Vermits de taken op bevredigende wijze werden uitgevoerd en de deadlines werden gerespecteerd, 
heeft de CREG geen bezwaar tegen de maximumwaarde van € 500.000, opgenomen door Elia in haar 
tariefverslag. 
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 Wat betreft het project inzake Submetering op Distributieniveau, bestond de doelstelling erin 
dat Elia het operationele kader zou implementeren dat haar opbrengsten doet stijgen door gebruik te 
maken van de flexibiliteit geboden door leveringspunten gelegen voorbij een punt van toegang tot het 
distributienet (deadline: 30 oktober 2016). 

Aangezien de doelstelling binnen de deadline slechts gedeeltelijk werd bereikt, alsook rekening 
houdend met het feit dat de vrije keuze van submeter nog niet met zekerheid bepaald is in de 
distributienetten (hoewel geen enkele wetsbepaling zulks verbiedt), én in afwachting van 
ontwerpdocumenten die een beschrijving bevatten van de gebruiksmodaliteiten van submeters in de 
distributienetten in het kader van de energietransfer, beslist de CREG om 50 % van het bedrag van de 
stimulans, zijnde € 250.000,00, toe te kennen. 

Elia had rekening gehouden met € 200.000. 

 In haar aangepast tariefverslag heeft Elia het bedrag verhoogd zoals door de CREG gevraagd. 

 De doelstelling van de laatste discretionaire stimulans, "Package balancing", bestond erin: 

a) een nominatie per eenheid te installeren voor de pompopslagcentrales (deadline: 
30.06.2016); 

b) intraday herziene nominaties van R1-, R2- en R3-reserves tussen BRPs/BSPs mogelijk te 
maken in geval van forced outage van een eenheid die de reserve in kwestie levert. 
(Deadline: 31.12.2016) 

Vermits de eerste doelstelling op 30 september 2016 werd bereikt en de CREG op 9 juni 2016 een 
voorstel van Elia heeft goedgekeurd (beslissing (B)160609-CDC-1525) dat het mogelijk maakt om op 
1 januari 2017 een uitbreiding van de secundaire markt van de R1-, R2- en R3-reserves te 
implementeren in overeenstemming met de tweede doelstelling, is de CREG van oordeel dat de twee 
doelstellingen op bevredigende wijze en tijdig werden bereikt. 

Op basis van het voorgaande beslist de CREG om de totaliteit van de stimulans, namelijk € 500.000,00, 
toe te kennen. 

Elia heeft op deze maximumwaarde geanticipeerd. 

5.8.3. Teruggave vennootschapsbelasting met betrekking tot exploitatiejaar 2015 

 In de loop van 2016 ontving Elia een teruggave van vennootschapsbelasting met betrekking tot 
exploitatiejaar 2015. 

Daardoor daalde de gemiddelde aanslagvoet voor 2015, zodat Elia in de beslissing van de CREG over 
het tariefverslag en de saldi 2015 via een te hoge aanslagvoet te weinig nettowinst toebedeeld kreeg. 

Met de correctie van € 2.000.403 werd voor het exploitatiejaar 2015 ex post de correcte gemiddelde 
aanslagvoet toegepast. 

De CREG gaat akkoord met deze werkwijze. 
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5.9. STAP 9:  ONDERZOEK VAN DE GEREGULEERDE TARIFAIRE 
OPBRENGSTEN, DE VOLUMES EN DE VOLUMEMIX 

 Deze fase heeft betrekking op het tweede door Elia gerapporteerde deelsaldo (zie tabel 1 infra). 
Het gaat om de berekening van het verschil in totaalvolume van de tarifaire omzet. 

 Zoals vermeld in tabel 1, rapporteert Elia voor de netto gereguleerde verkopen een totaalsaldo 
van € 1.830.683. 

 Het gaat over een tarifair overschot: de gebudgetteerde omzet is licht hoger dan degene die is 
opgenomen in het goedgekeurde aangepast tariefvoorstel 2016-2019.  

 Na grondige analyse stelt de CREG vast dat de gerapporteerde cijfers correct zijn en dat het 
tweede deelsaldo in tabel 1 en in de aangepaste versie van tabel 1 dus redelijk is. 

5.10. STAP 10: SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN VAN DE CREG 

 De impact van de vaststellingen die de CREG gedaan heeft bij het uitvoeren van haar 
controleprogramma, is weergegeven in tabel 5.  
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Tabel 5: Evolutie van het naar de toekomstige tarieven over te dragen saldo in deze beslissing 

  

Onderwerp Bedrag (EUR)

Saldo gerapporteerd door Elia in haar initieel tariefverslag -129.313.969

Aanpassingen aangebracht door Elia in haar aangepast tariefverslag, 

zoals gevraagd door de CREG

Gebruik van ondersteunende diensten -56.140

Gebruik van infrastructuur van derden -711.213

Vennootschapsbelasting -163.623

Andere belastingen en taksen 363.872

Financiële kosten en opbrengsten 106.057

Aankopen van goederen en diensten -413.217

Kosten van personeelsvergoedingen, sociale lasten en groepsverzekeringen -79.865

Netto billijke marge -268.414

Stimulans voor marktintegratie- deel 2 693

Stimulans voor verbetering van de prestaties -66.494

Stimulans naar het eigen inzicht van de CREG 42.406

Stimulans beheersbare kosten -680.011

Totale aanpassingen aangebracht door Elia -1.925.949

Volgens Elia: aangepast saldo over te dragen naar de latere tarieven -131.239.918

Bijkomende aanpassing opgelegd door beslissing CREG

Vennootschapsbelasting -84.254,79

Financiële kosten en opbrengsten 212.114,91

Netto billijke marge -501.661,44

-373.801,32

Volgens beslissing CREG: saldo over te dragen naar latere tarieven -131.613.719
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5.11. BALANSSALDI MET BETREKKING TOT DE TARIEVEN VOOR DE 
DEKKING VAN DE OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN MET 
BETREKKING TOT DE TOESLAGEN GERAPPORTEERD DOOR ELIA 

5.11.1. Vlaamse toeslag op masten en sleuven 

 De CREG stelt vast dat Elia slechts een beperkt antwoord heeft gegeven op haar aanvullende 
vraag omtrent de basis voor de toepassing van de btw op een toeslag die de doorrekening van 
gemeentebelastingen betreft. De CREG zal het overleg met Elia over voortzetten. Dit punt heeft geen 
invloed op de exploitatiesaldi.  

6. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 De CREG heeft in deze beslissing een uitspraak gedaan over de exploitatiesaldi 2016 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 de overeenstemmende 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. 

Verwijzend naar paragraaf 85 supra, vestigt de CREG de aandacht op haar voornemen om het redelijke 
karakter van de gecumuleerde bewegingen 2016-2018 van de voorziening voor de sanering van 
terreinen te beoordelen in haar beslissing aangaande het tariefverslag 2018 van Elia. 

7. DISPOSITIEF  

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

Gelet op beslissing (B)151203-CDDC-658E/36 van 3 december 2015 de vraag tot goedkeuring van het 
Aangepast tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016 -2019 ingediend door de NV Elia System 
Operator; 

Gelet op het tariefverslag van 28 februari 2017 met betrekking tot boekjaar 2016, ingediend door Elia 
System Operator; 

Gelet op de rapportering van Elia van 28 februari 2017 met betrekking tot de efficiëntie van het beheer 
van de investeringen; 

Gelet op de bijkomende inlichtingen in de brief van Elia van 19 april 2017 en in haar e-mail van 28 april 
2017; 



 

Niet-vertrouwelijke versie  41/43 

Gelet op de ontwerpbeslissing van 11 mei 2017 betreffende de vraag tot goedkeuring van het 
tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System operator met betrekking tot 
het boekjaar 2016; 

Gelet op de opmerkingen van 24 mei 2017 voorgesteld door Elia System Operator tijdens de 
hoorzitting op die dag; 

Gelet op het proces-verbaal van deze hoorzitting van 24 mei 2017; 

Gelet op het aangepast tariefvoorstel van 13 juni 2017 ingediend door Elia System Operator; 

Gelet op de talrijke e-mails en werkvergaderingen tussen Elia en de CREG over ad hoc punten; 

Gelet op de tariefmethodologie van 18 december 2014;  

Gelet op het huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG van 4 december 2015, 
gewijzigd op 29 december 2016; 

Gelet op het algemeen voorbehoud uitgedrukt door de CREG (zie § 171 infra); 

Gelet op de voorgaande analyse; 

 

Overwegende dat het exploitatiesaldo dat oorspronkelijk door Elia werd gerapporteerd 129.313.969 € 
bedraagt (zie § 21 infra); 

Overwegende dat het aangepaste exploitatiesaldo dat door Elia werd gerapporteerd 131.239.918 € 
bedraagt (zie § 22 infra); 

Overwegende dat Elia een compleet tariefdossier heeft ingediend (zie § 32 infra); 

Overwegende dat bepaalde kosten die aan Nemo Link gefactureerd werden het onderwerp zullen 
uitmaken van een gezamenlijke controle door de CREG en OFGEM (zie § 36 infra); 

Overwegende de argumenten van Elia over de financiering van Nemo Link (zie § 36 infra)  

Overwegende de redenen waarom de CREG, in het kader van Nemo Link, het voorstel van Elia niet 
aanvaardt en voor 2016 valorisatiecondities gelijkwaardig met een financiering door middel van 100 % 
eigen vermogen vraagt (zie par. 37 infra); 

Overwegende dat de CREG akkoord gaat met de tenlastelegging aan de niet-gereguleerde activiteiten 
van een bedrag van € 272.114,84 aan kosten verbonden aan de adviesverlening door 
[VERTROUWELIJK] (zie par. 38 en 39 infra); 

Overwegende dat de CREG een zeer sterke stijging tussen 2015 en 2016 heeft vastgesteld van de 
bedragen die EGI aan Elia factureerde en dat het overeengekomen actieplan van Elia slechts vanaf 
2017 van toepassing is (zie §§ 45 en 46 infra); 

Overwegende dat Elia de wijzigingen heeft aangebracht die de CREG heeft gevraagd met betrekking 
tot de allocatie van de kosten die verband houden met de Raad van bestuur voor niet-gereguleerde 
activiteiten (zie § 47 infra); 

Overwegende dat Elia de voorzieningen met betrekking tot de sanering van terreinen in 2016 heeft 
verhoogd met een bedrag van € 3.345.462,72, wat indruist tegen de redelijkheidscriteria opgenomen 
in de tariefmethodologie (zie par. 49 infra); 

Overwegende [VERTROUWELIJK] (zie par. 52 tot 86 infra); 

Overwegende [VERTROUWELIJK] (zie par. 78 infra); 
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Overwegende [VERTROUWELIJK] (zie par. 76 infra); 

Overwegende dat de vermeerdering van de kosten met betrekking tot de sanering van terreinen enkel 
gevolgen zal hebben voor de netgebruiker als er op het einde van exploitatiejaar 2018 een 
gecumuleerde vermeerdering wordt genoteerd (zie par. 85 en 86 infra; 

Overwegende dat een bijkomend bedrag van 79.865,38 € van de vergoeding van het directiecomité 
van Elia ten laste werd gelegd van de niet-gereguleerde activiteiten (zie § 87 infra); 

Overwegende dat de CREG geen bemerkingen heeft met betrekking tot 8 niet-beheersbare elementen 
van het totaal inkomen van Elia (zie par. 89 infra); 

Overwegende dat Elia het feit dat de kosten van energieaankoop ter compensatie van netverliezen zijn 
gestegen als gevolg van de overschakeling van bevoorrading bij de DNB's op een beroep op de markt, 
in voldoende mate heeft gerechtvaardigd, en dat zij het nodige heeft gedaan om specifieke elementen 
te haren laste te vermijden (zie par. 91 tot 97 infra) 

Overwegende dat voor de eigenaars van de door Elia gebruikte infrastructuren met een 
transmissiefunctie dezelfde tariefmethodologie geldt als voor Elia en de afrekeningen in 2016 nu op 
dit principe worden gebaseerd (zie par. 98 tot 105 infra); 

Overwegende dat de informatie met betrekking tot de [DNB A] infrastructuren in het aangepast 
tariefverslag is geïncorporeerd (zie § 105 infra); 

Overwegende dat, als gevolg van de gewijzigde financieringsvoorwaarden van Nemo Link in 2016, de 
vennootschapsbelasting met een bedrag van € 84.254,79 moet worden verminderd (zie par. 108 infra); 

Overwegende dat de financiële kosten en opbrengsten moeten worden verhoogd met een bijkomend 
bedrag van € 212.114,91 (zie par. 112 infra); 

Overwegende dat de door de CREG gevraagde aanpassingen in verband met de nieuwe toeslag voor 
taksen op masten en sleuven werden aangebracht (zie par. 111 infra); 

Overwegende dat de door Elia gehanteerde risicovrije rente voor de berekening van het 
rendementspercentage correct is (zie par. 120 infra); 

Overwegende dat, als gevolg van de gewijzigde financieringsvoorwaarden van Nemo Link in 2016, de 
billijke winstmarge met een bedrag van € 501.661,44 moet worden verminderd (zie par. 121 infra); 

Overwegende dat het saldo van de beheersbare kosten en zijn verdeling aangepast werden ten 
gevolge van een aantal vaststelling van de CREG (zie § 125 infra); 

Overwegende dat Elia zich, voor de berekening van de stimulans verbonden aan de beïnvloedbare 
kosten, ertoe verbindt overleg te plegen met de CREG om een oplossing te vinden tot neutralisering 
van de potentieel contraproductieve effecten gepaard gaand met de MVAR-reserveringskosten, en 
aangezien het op bevredigende wijze tegemoetkomt aan de vragen van de CREG (zie par. 126 tot 131 
infra); 

Overwegende dat Elia voor de berekening van het tweede deel van de stimuli inzake marktintegratie 
rekening heeft gehouden met de gegevens van de laatste dagen 2016 (zie par. 136 en 137 infra); 

Overwegende dat Elia voor de berekening van de stimulans voor verbetering van de prestaties en in 
het bijzonder wat betreft het deel inzake het doeltreffende beheer van de investeringsportefeuille, de 
derde schijf, rekening heeft gehouden met een minder hoge waarde dan degene die was opgenomen 
in het oorspronkelijke tariefverslag (zie par. 142 infra); 

Overwegende dat Elia voor het derde project gelinkt aan de stimulans naar eigen inzicht van de CREG, 
de waarde ervan heeft verhoogd zoals door de CREG gevraagd (zie par. 162 infra); 
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Beslist de CREG om het aangepast tariefverslag van Elia voor 2016 te verwerpen. 

Beslist de CREG dat het saldo 2016 dat naar de toekomstige tarieven moet worden overgedragen, 
€ 131.613.719 bedraagt. 

Vraagt de CREG dat Elia de exacte gegevens oplevert over de sanering van de terreinen en dit ten 
laatste op 1 november 2017. 

Het proces-verbaal van de hoorzitting van 24 mei 2017 wordt als bijlage aan onderhavige beslissing 
toegevoegd.  

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 
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Bruxelles, le 24 mai 2017

Audition en application de l’art 37, §2, 

de la Méthodologie Tarifaire



 Remarques générales

 Points non commentés

 NemoLink

 Assainissement des sols

 Correction ex post des coûts gérables en fonction des investissements réellement

réalisés

 Incitant coûts influençables

 Utilisation des services auxiliaires (pertes en distribution)

 Mission de consultance par [CONFIDENTIEL]

 Utilisation de l’infrastructure des tiers

 Taxes communales flamandes sur les pylônes et les tranchées

Contenu
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• Elia a pris connaissance du projet de décision de la CREG du 11 mai 2017. 

• Elia note que les demandes d’adaptation formulées par la CREG portent sur des 

montants importants, ayant un impact significatif sur le résultat de nos activités régulées

en Belgique. 

• Selon nos estimations, l’ensemble des adaptations demandées mènerait à un impact 

négatif d’environ 5,5M€ sur le résultat net de l’entreprise, soit de l’ordre de 6% de ce

résultat. 

• Elia est préoccupée de l’ordre de grandeur des adaptations envisagées. 

• Elia espère que la présente audition permettra d’apporter des éclairages suffisants

permettant à la CREG de revoir plus favorablement l’appréciation qu’elle a portée dans 

son projet de décision. 

Remarques générales
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Points non commentés (montants bruts)

La CREG a repris e.a. les rejets suivants dans son projet de décision :

• Incitant sur Capacité d’interconnexion: 1.858,16€

• Incitant sur Welfare (augmentation du résultat); -2.667,22€ 

• Incitant sur l’efficacité de la gestion du portefeuille d’investissements: 78.125,00€

• Incitant discrétionnaire quant au projet de Submetering en Distribution: -50.000,00€ 
(augmentation du résultat);

• Marge équitable (mise à jour de l’OLO): 17.583,28€

• Rémunération du Comité de direction Elia: 79.865,38€

• Coûts liés au Conseil d’Administration: 141.102,50€

• Mission de consultance [CONFIDENTIEL] (partiellement, voir ci-après)
270.300,00€

• Utilisation de l’infrastructure des tiers (montant provisoire) 878.507,45€

• Taxes communales flamandes sur les pylônes et tranchées (surcharges)  384.000,00€

 Pour un total de : 1.798.674,55€

 Elia va adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG au travers 
son projet de décision.
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NemoLink
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NemoLink (pt 23 à 28)

• La CREG n’accepte pas l’enregistrement d’un « résultat non régulé » avant impôt de 1.650.685€ et 

demande de requalifier celui-ci comme un produit non gérable. 

* * *

Introduction : 

• Le projet Nemo est en voie de réalisation par la société NemoLink, dont Elia System Operator (ESO) 

détient 50% des droits dans le respect du cadre légal en vigueur. 

• Le cadre régulatoire applicable à NemoLink est défini dans les dispositions figurant à l’Annexe 3 de la 

Méthodologie tarifaire. En exécution de celui-ci, Nemolink rapporte régulièrement à la CREG et à 

Ofgem (reporting RIGs). Il est par conséquent incorrect « que le rapport tarifaire 2016 contient un 

nombre d’éléments relatifs à Nemolink ». Le rapport tarifaire contient uniquement des éléments relatifs 

à ESO.

• Pour la réalisation de ce projet, l’entité juridique ESO agit dans les faits avec un double rôle :  

– d’une part, un rôle de gestionnaire de réseau  belge et 

– d’autre part, un rôle comparable à un « holding », devant assurer sa participation financière en 

NemoLink (comme elle le fait dans différentes entités comme p.ex. Eurogrid International, EGI, …)

Par comparaison, chez National Grid, ces rôles sont logés dans des entités juridiques distinctes.

• Afin d’éviter toute subsidiation croisée entre ces différentes activités, Elia a mis en place différents cost

centers et applique un système de transfer pricing pour s’assurer que les ressources (immobilières, 

humaines ou financières), affectées par ESO à ces différentes activités, soient adéquatement 

répercutés sur les différents centres de coûts correspondants. 

 Ce faisant, Elia veille à ce que les contributions d’ESO à la réalisation de ce projet par NemoLink

ne se fassent pas au détriment des activités de gestionnaire de réseau de transport belge et des 

utilisateurs de réseau belge en particulier. 
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NemoLink (pt 23 à 28)

Pour aborder spécifiquement les 3 points contestés par la CREG : 

1) Valorisation des prestations de personnel d’Elia dans le projet NemoLink : 

• La CREG a identifié un montant de [CONFIDENTIEL]€ de différentiel entre les couts de 

prestations supportées par NemoLink et les produits de ces prestations aux tarifs belges.

• Du personnel sur le payroll d’ESO, d’EA, ou d’EE a contribué à la mise en œuvre du projet 

NemoLink en 2016. 

• Les prestations effectuées par ce personnel  ont été comptabilisée en parfaite conformité avec les 

règles de transfer pricing établie par la Méthodologie tarifaire. 

 Les tarifs (belges) ont été intégralement compensés pour ces prestations à Nemolink à la 

hauteur des règles de transfer pricing policy établie par la Méthodologie tarifaire. 

• Les prestations de ce personnel ont été facturées auprès de NemoLink à un niveau légèrement 

supérieur [CONFIDENTIEL] au cout correspondant à la transfer pricing Policy [CONFIDENTIEL]

• [CONFIDENTIEL]

 En considérant que cette marge de [CONFIDENTIEL] devrait revenir aux tarifs belges. La CREG : 

 Procède à une subsidiation croisée des tarifs belges par NemoLink. 

 Pénalise indûment Elia, dont les dividendes futurs versés par Nemolink seront diminués de 

cette marge. 
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NemoLink (pt 23 à 28)

2) En ce qui concerne  la mise à disposition d’un service de financement pendant la phase de 

construction 

• Pour assurer le financement de la construction du projet Nemo, ESO, National Grid et NemoLink 

ont convenu la manière de mettre à disposition de cette dernière les moyens financiers 

nécessaires, au fur et à mesure de ses besoins. 

• [CONFIDENTIEL]

 Pour éviter toute subsidiation croisée, ESO s’est assurée que les tarifs belges bénéficient d’un 

revenu pour la mise à disposition de fonds empruntés. 

• En l’absence de règles spécifiques de « transfer pricing pour service financier par fonds 

empruntés » dans la méthodologie tarifaire, Elia a valorisé ce service sur base [CONFIDENTIEL] 

en matière de transfer pricing intragroup. 

– En l’espèce, Elia a valorisé la rémunération des fonds empruntés sur base du principe at arms

length en ligne avec les taux actuels en vigueur dans le marché, étant [CONFIDENTIEL].  

– La marge de 40bp a été fixée sur base des prix indicatifs reçus de deux banques  en juin 

2015 pour une émission d’un bond d’une durée à 5 ans.

• Elia convient que cette règle n’est pas prévue par la Méthodologie tarifaire. Elle considère 

cependant qu’elle repose sur des éléments objectifs et factuels la rendant raisonnable. 

• Elia souligne que les tarifs belges ont bénéficié d’une rémunération pour ce service. 

 Si NemoLink finançait cette phase de construction via des moyens externes (banques), les 

tarifs belges ne bénéficieraient d’aucune compensation. 

• Le coût de financement de NemoLink viendra à terme en diminution des dividendes  attendus, 

versés par NemoLink à ESO.

 En considérant que le cout de financement de Nemolink devrait revenir aux tarifs belges, la CREG : 

 Procède à une subsidiation croisée des tarifs belges par NemoLink. 

 Pénalise indûment Elia, dont les dividendes futurs versés par Nemolink seront diminués de ce 

cout de financement.
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NemoLink (pt 23 à 28)

3) En ce qui concerne le leasing du terrain de Herdersbrug :

• Ce terrain est un actif destiné à être utilisé pour l’installation d’un converter AC/DC par Nemolink.

• Elia n’a pas pris en compte la valeur du terrain de Herdersbrug dans la RAB en conformité avec la 

méthodologie tarifaire (comme reconnu par la CREG dans son projet de décision). 

• L’acquisition de ce terrain a été financée par ESO, au travers une activité comparable à une activité de 

holding. 

• Elia a tenu à rémunérer les tarifs belges pour le service de financement utilisé pour l’acquisition de ce 

terrain. Pour valoriser ce service, Elia s’est appuyé sur les mêmes règles de financement que celles 

utilisées pour assurer le financement de la construction de NemoLink (voir slide précédent).

• Par ailleurs, il est légitime qu’ESO puisse bénéficier d’une rémunération pour cet investissement, non 

couvert par la régulation belge. En l’espèce, ESO a conclut un contrat de leasing avec NemoLink. 

• N’étant pas repris dans la RAB du réseau de transport belge, le revenu tiré de la location de ce terrain a 

été traité en dehors du monde régulé belge. 

• La manière dont NemoLink couvre ses couts est à apprécier au regard de la régulation propre à 

NemoLink. Et Elia rappelle en particulier que les couts supportés par NemoLink viendront en diminution 

des dividendes attendus par ESO comme actionnaire de NemoLink. 

 Par son projet de décision, la CREG veut faire bénéficier aux tarifs belges le produit de la location d’un 

terrain qui ne fait pas partie du périmètre régulé belge. 

 Et Elia souligne que si NemoLink louait le terrain à une tierce partie, les tarifs belges ne bénéficieraient 

d’aucune compensation. 

 En faisant bénéficier aux tarifs belges le produit de la location par NemoLink, la CREG 

 prive Elia de toute rémunération pour un investissement consenti et de toute couverture de couts liés 

à ce terrain.

 génère une subsidiation croisée indues des tarifs belges par NemoLink. 
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NemoLink (pt 23 à 28)

Conclusion : 

• Elia partage avec la CREG que l’article 14 de la méthodologie tarifaire porte sur la manière dont les 

capitaux investis dans les activités de réseau de transport ou dans le développement d’une interconnexion 

offshore sont rémunérés. 

 Toutefois, ESO n’a pas (encore) investi de capitaux dans NemoLink. Cet article ne trouve donc pas 

(encore) à s’appliquer. 

• Elia ne partage pas l’affirmation de la CREG selon laquelle le modèle financier mis en place constituerait 

« un artifice totalement inacceptable car il n’a comme seul et unique objectif que de dégager une marge 

bénéficiaire des actionnaires d’Elia et au détriment des utilisateurs de réseau belges et anglais ». Elia 

souligne que, par les modalités mises en place, 

 Les utilisateurs de réseau belge bénéficient:

• D’une neutralisation totale des couts liés aux prestations du personnel d’Elia, par l’application de 

la transfer pricing policy. 

• D’une rémunération pour le service de financement par fonds empruntés ayant permis 

l’acquisition d’un terrain situé à Herdersbrug. 

• D’une rémunération pour le service de financement par fonds empruntés qu’ESO effectue pour 

NemoLink.  

 Elia souligne que les utilisateurs de réseau belge ne supportent pas ces couts 

 Les actionnaires d’Elia bénéficient en 2016 d’un revenu correspondant à ces différentes prestations ; 

ce bénéfice constituera cependant un cout équivalent qui viendra en diminution des dividendes 

attendus une fois que NemoLink aura été mis en service. 
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Assainissement des sols



• Dans la mesure où la CREG n’est pas informée des progrès effectués par Elia pour récupérer auprès des 

anciens propriétaires les couts d’assainissements des terrains avant leur apport en Elia, la CREG rejette le 

montant de 3.345.462,72 EUR, correspondant aux provisions relatives aux assainissements de ses 

terrains, comme élément des coûts gérables.

* * *

• Comme la CREG le mentionne elle-même, la CREG ne conteste pas le « caractère certain, pour 

l’entreprise Elia, de l’adaptation des provisions concernées apportées en 2016 ».

• Pour rappel, Elia a cité, par exploit du 27 juin 2006, la SA Electrabel, la SA SPE et la SA Publipart devant le 

Tribunal de commerce de Bruxelles, afin d’entendre condamner ces parties si les provisions apportées par 

ces propriétaires historiques venaient à être dépassées par les dépenses des travaux d’assainissement. La 

procédure en question court toujours.

• En matière de provision, Elia rappelle que les anciens propriétaires ont constitué des provisions pour un 

total de [CONFIDENTIEL] pour couvrir leurs obligations. 

• A fin 2016, les couts supportés par Elia en lien avec l’assainissement des sols dont la pollution est 

antérieure à 2001 s’élèvent à [CONFIDENTIEL]. 

Assainissement des sols (pt 41-47)
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Statut de la procédure judiciaire

Il faut distinguer deux dimensions  : 

1. Procédure judiciaire : Comme déjà indiqué auparavant à la CREG, Elia a cité les apporteurs le 

27/06/2006 devant le tribunal de Bruxelles en raison du risque de dépassement de la provision et ce, 

en considérant les trois régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles). Cette initiative traduit le principe, 

reconnu par la cour d’appel, selon lequel Elia a le droit de constituer des provisions pour faire face à 

des coûts litigieux futurs, moyennant recours contre le responsable de la pollution. 

2. [CONFIDENTIEL]

Assainissement des sols (pt 41-47)

Confidentiel 13



[CONFIDENTIEL]

Assainissement des sols (pt 41-47)

Confidentiel 14



[CONFIDENTIEL]

Assainissement des sols (pt 41-47)

Confidentiel 15



Correction ex post des coûts gérables en 

fonction des investissements réellement

réalisés
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Solde sur les coûts gérables (pt 82-84)

• La CREG constate que, ni la méthodologie tarifaire, ni la proposition tarifaire ne mentionnent que les coûts 

de personnel liés à des investissements ne doivent être pris en compte dans le cadre de cette correction.

* * *

• Selon Elia, les dépenses OPEX variables en fonction des CAPEX correspondent aux achats de 

biens et services. Ce périmètre est utilisé depuis dans les échanges préliminaires à l’introduction de 

la Proposition Tarifaire avec la CREG sur le sujet.

• Elia rappelle à ce sujet les informations, échangées au cours des travaux préparatoires, lors de la 

session de travail du 13 mars 2015, qui a donc eu lieu après la présentation donnée le 23 février 

2015.
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Solde sur les coûts gérables (pt 82-84)

• Le périmètre identifié nous semble, quoi qu’il en soit, cohérent avec notre politique d’entreprise: 

– Il est en effet cohérent que les coûts d’achat de biens et services liés à la réalisation des 

investissements en Maintain & Redeploy puissent évoluer à concurrence des montants 

effectivement investis. 

– Par contre, ce lien ne peut pas être effectué avec les coûts de personnel. 

• En effet, la politique de recrutement d’Elia vise à assurer la suffisance du personnel nécessaire à 

accomplir les besoins structurels de l’entreprise. 

– Considérant le temps et le coût nécessaires au recrutement, à la formation, à l’acquisition de nos 

standards et de l’expertise suffisante, nous visons à assurer que nos recrutements couvrent la 

charge de travail constante attendue. 

– Les variations de besoins en ressources sont absorbées préférentiellement par des variations du 

recours à des services externes (externalisation d’études, ...) plutôt que par des variations dans le 

personnel d’Elia. 

 Sur base des éléments qui précèdent, Elia ne peut souscrire au point de vue de la CREG. 

 Elia est d’avis que les coûts de personnel liés à des investissements ne doivent pas être pris en 

compte dans le cadre de cette correction de l’enveloppe gérable. 

18



Incitant à la maîtrise des coûts 

influençables 



• La CREG considère que, eu égard à la forte augmentation du coût total du service auxiliaire « réglage de

la tension et de la puissance réactive » (MVar), la rémunération liée à l’incitant de la maitrise de coûts

influençables, à laquelle Elia prétend avoir droit, est en complète contradiction avec l’objectif poursuivi

par l’incitant.

• La CREG constate ex-post que le changement de mécanisme de marché au niveau du service MVar a

amené à un transfert des coûts de réservation vers les activations.

• La CREG rappelle que compte tenu de ce constat et comme repris dans le dossier tarifaire, Elia aurait du

se concerter avec la CREG sur cette « circonstance exceptionnelle » et son impact sur l’incitant à la

maîtrise des coûts influençables.

* * *

• Elia rappelle que la Méthodologie Tarifaire stipule très clairement que:

• 15% de la différence (positive ou négative) entre le budget de coûts influençables approuvé par

la CREG, et la valeur réelle de ces coûts sont affectés chaque année au GRT (Art. 22);

• Coûts influençables = les coûts liés à la réservation (puissance) des services auxiliaires (R1,

R2, R3 et MVar).

• Dans l’Annexe II du Dossier Tarifaire 2016-2019 (30 juin 2015), Elia a clairement spécifié qu’en ce

qui concerne les coûts MVar à prendre en compte dans le calcul de l’incitant:

• « Le coût de référence pour la réservation des MVar pour l’année Y est le coût de réservation

observé en année Y-1, corrigé de l’inflation (tel que défini au point II.2. du présent document). »

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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En ce qui concerne le changement de design du service Mvar:

• Elia souligne que le changement de design du service Mvar a été annoncé à la CREG

le 2 février 2015 et avait comme objectif très clair la maîtrise des coûts.

• Le changement de design consistait à éliminer des coûts fixes (et réduire par-là des

couts de réservation) et garder des coûts d’activation bas.

• Cette approche a été jugée réaliste et correcte par le consultant externe DNVGL. Dans

son rapport (dont la CREG dispose), le consultant a clairement mentionné qu’une

activation de MVar ne génère pas de grands coûts et devrait être offerte à des prix très

bas.

 Via le changement de design, Elia tablait sur une réduction du prix de réservation et

au pire un maintien du prix d’activation, menant à une économie générale.

• Elia a malheureusement dû constater que:

• Dans leurs offres, les fournisseurs ont appliqué une démarche qui consistait à

diminuer leur prix pour la réservation (comme attendu par Elia) mais à augmenter

leur prix d’activation de sorte à obtenir une rémunération au moins comparable à

celle du passé;

• Dans son rapport sur le caractère raisonnable des offres de MVar, la CREG a

accepté ce comportement des fournisseurs : « La CREG comprend la démarche

(…) qui consiste à fixer les prix de sorte à procurer une rémunération identique à

celles du passé (et donc de couvrir les mêmes coûts), … » (nous soulignons)

• Les prix du service Mvar ont été fixés par Arrêté royal à un niveau supérieur à celui

escompté par Elia dans le cadre de son redesign.

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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En ce qui la concertation CREG – Elia:

• Elia a informé la CREG du nouveau design service MVar pour la premier fois en février 2015;

• Deux réunions de travail ont eu lieu avec la CREG en février et mars 2015;

• Lors des discussions dans le cadre du dossier tarifaire, Elia a spécifiquement attiré l’attention de la CREG

sur l’impact du redesign du produit Mvar sur les couts à couvrir par les tarifs (slides du 22 octobre 2015 et

27 octobre 2015).

• Elia a signalé à maintes reprises l’impact financier du service MVar

• Rapport tarifaire relatif au premier semestre de l’exercice d’exploitation 2016 du 15/09/2016;

• Rapport complémentaire pour la fourniture des informations nécessaires à l’obtention des

incitants du 31/10/2016.

 Plusieurs concertations ont donc eu lieu entre Elia et la CREG.

 A aucun moment, la CREG n’a signalé que ce redesign nécessitait une révision du mode de calcul de

l’incitant sur les coûts influençables.

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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• La CREG considère que, eu égard à la forte augmentation du coût MVar, la rémunération liée à

l’incitant de la maîtrise de coûts influençables, à laquelle Elia prétend avoir droit, est en complète

contradiction avec l’objectif poursuivi par l’incitant…

• Ainsi, la CREG semble particulièrement attachée à l’esprit de l’incitant plutôt qu’à sa lettre

• Elia tient a rappeler que suite à tous les efforts qu’elle a entrepris, elle est arrivée a un niveau de coûts

influençables pour 2016 d’environ [CONFIDENTIEL] en dessous du budget approuvé par la CREG

• Elia constate que, malgré ses efforts à la maîtrise des couts influençables, elle obtient un incitant

négatif

 Ainsi, l’atteinte d’un résultat négatif sur cet incitant peut être perçu comme étant en plus grande

contradiction avec l’esprit de celui-ci. Ceci est d’autant plus difficilement acceptable quant on relève les

efforts conséquents entrepris par Elia pour stimuler les marchés de services auxiliaires.

 Sur base des éléments avancés, Elia demande:

- a minima une application stricte et correcte du calcul de l’incitant tel que défini dans la

Méthodologie Tarifaire comme elle l’a proposé dans son rapport tarifaire, voire

- une révision de celui de telle manière à reconnaître les efforts positifs effectués par Elia pour

diminuer les couts de services auxiliaires.

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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Utilisation des services auxiliaires (pertes

en distribution)
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• La CREG demande à Elia de fournir une justification probante de la nécessité de changer de

mécanisme de couverture des pertes occasionnées par ses éléments de réseau raccordés en

distribution et de montrer que ses meilleurs efforts ont été fournis pour sauvegarder l’intérêt des

utilisateurs du réseau et, le cas échéant, pour conserver le mécanisme historique.

* * *

• Que cela soit pour le fonctionnement de ses sites administratifs ou pour le bon fonctionnement du

réseau (alimentation en distribution des services auxiliaires des postes à haute tension), Elia

estime que toute consommation d’énergie prélevée du réseau de distribution doit suivre les

règles de marché standard applicables à des consommations prélevées en distribution.

 Elia ne voit pas ce qui peut motiver qu’elle soit exonérée du respect de ces règles.

• Ces règles consiste à disposer d’un fournisseur reconnu au niveau de ses points d’accès en

distribution afin d’organiser le settlement selon les procédures d’application pour toute

consommation raccordée au réseau de distribution.

 Elle ne perçoit pas quelle base lui permettrait de requérir la poursuite de l’achat d’énergie

‘aux GRDs’ comme avancé dans l’argumentation de la CREG.

• C’est ainsi qu’Elia applique, à partir du 1 janvier 2016, les règles de marché standard pour ses

consommations d’énergie identifiées dans la zone [CONFIDENTIEL]. Il est à noter que la même

approche est en voie de finalisation pour la zone d’ [CONFIDENTIEL] (et devra faire l’objet d’une

régularisation en 2017 pour l’année 2016).
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• Les coûts repris dans la rubrique que la CREG remet en question, contiennent à 

la fois :

1. les consommations d’énergie dans les postes où Elia ne dispose pas d’une 

alimentation propre mais d’un raccordement classique GRD (moyenne 

tension ou basse tension) et 

2. les consommations d’énergie prélevées à partir des transformateurs 

‘services auxiliaires Elia’ qui sont raccordés historiquement sur le jeu-de-

barres MT après le compteur du point d’interconnexion entre le réseau du 

GRT et GRD (voir schéma). 

• En ce qui concerne les consommations d ’énergie  prélevées à partir des 

transformateurs ‘services auxiliaires Elia’ qui sont raccordés historiquement sur le 

jeu-de-barres MT, Elia souligne que:

• le GRD continue à payer à Elia les tarifs de transport et d’OSP pour 

l’intégralité des prélèvements provenant du réseau de transport et donc, en 

ce compris pour les consommations d’Elia en distribution.

• Elia acquiert le volume d’énergie pour ses consommations en distribution 

auprès d’un fournisseur (suite à un appel d’offre pour bénéficier des 

meilleurs prix). Elle doit en conséquence supporter : 

• Le cout de la « commodity », ainsi que

• les coûts de transport, de distribution et d’OSP (comme d’application 

pour toute consommation d’énergie en réseau de distribution)  
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• Ce faisant :

• Elia paye à son fournisseur le prix « commodity » lié à ses propres 

consommations en distribution au condition de marché   ([CONFIDENTIEL] 

€/MWh, menant à un cout de [CONFIDENTIEL]) .

• Elia paye à son fournisseur les couts de transport et d’OSP liés à ses propres 

consommations en distribution (qui s’élèvent à [CONFIDENTIEL])

 Ces couts de transport et d’OSP payés par Elia au fournisseur sont 

reversés au GRD par le Fournisseur (cascade tarifaire)

• Le GRD continue à payer à Elia les tarifs de transport et d’OSP liés à ses 

consommations en distribution (qui s’élèvent à [CONFIDENTIEL]) 

• En conclusion, le décompte au niveau des coûts :

• Pour la commodity liée à ses pertes en réseau, Elia en supporte le cout aux 

conditions de marché. 

• Pour les couts de transport et d’OSP liés à ces pertes, la solution développée est 

neutre et évite une subsidiation croisée: 

 Elia paie ces couts à son fournisseur mais les récupère via les GRD (neutre). 

 Le GRD paie ces couts à Elia pour les consommations d’Elia en distribution 

mais récupère ces couts via le fournisseur (neutre)

 Le Fournisseur paie ces couts au GRD pour les consommations d’Elia mais 

récupère ce montant d’Elia (neutre)

 Le client final raccordé en distribution ne doit plus supporter ces couts via son 

tarif de distribution (évite une subsidiation croisée). 
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• Pour la période avant le 01 janvier 2016:

• Vu que les GRDs supportaient les couts de transport et d’OSP liés aux consommations des 

services auxiliaires dans les postes à haute tension (pour autant que le transfo services 

auxiliaires était raccordé sur le jeu de barre MT), sans pouvoir les récupérer d’Elia,

• Vu que cette énergie n’était pas correctement attribuée (supporté par les pertes distribution 

hors il s’agit d’énergie nécessaire au fonctionnement du réseau de transport en amont – pertes 

Elia),

• Vu que les périodes tarifaires étaient « cloturées »,

• Les GRDs et Elia ont convenu :

• Elia compense l’énergie supportée par les pertes en distribution pendant la période 2012-2015 

au tarif de [CONFIDENTIEL] €/MWh sur base du contrat GRD avec son fournisseur d’énergie 

pour les pertes soit [CONFIDENTIEL]  

– Il est à noter que ce prix résulte des conditions de marché de l’époque (=> les GRD se 

sourcent également aux conditions de marché). 

• Cette régularisation est effectuée pendant la période tarifaire 2016-2019, au cours de laquelle 

l’année 2012 est régularisée en 2016, l’année 2013 en 2017, etc, comme mentionné dans 

notre dossier tarifaire de juin 2015.
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Mission de consultance par 

[CONFIDENTIEL] 
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Consultance par [CONFIDENTIEL] (pt 29 à 30)

• La CREG constate que la mission de consultance réalisée par [CONFIDENTIEL] pour un montant total de 

[CONFIDENTIEL] EUR concerne tant des activités en Belgique que des activités non-régulées en 

Belgique. Ce faisant [CONFIDENTIEL], soit 429.615,00 EUR doit être mis à charge des activités non-

régulées 

* * *

• La mission de consultance était liée à une initiative de “Capital optimization and productivity” pour un 

montant total de [CONFIDENTIEL] EUR en 2016.

• Elia reconnaît qu’une partie de l’initiative faisait aussi le lien avec des activités d’[une filiale]. Une 

allocation au périmètre non-régulé peut dès lors être acceptée. Toutefois, Elia considère qu’ une 

application de la clef Groupe sur le montant total est exagérée au vu de la nature de la mission 

effectuée. 

• En effet, outre des conseils applicables à l’échelle du groupe, une partie de la mission “Capital 

optimization and productivity” se focalisait spécifiquement sur des activités belges, et tout 

particulièrement sur un support dans le cadre de la réalisation des projets Brabo, Alegro et MOG. Cette 

partie de mission est dès lors intégralement attribuable à l’activité régulée en Belgique. Le montant de 

cette partie de la mission s’élevait à 318.629,69 EUR. Elia mettra les informations de cette partie de la 

mission à disposition de la CREG.

 Elia propose d’appliquer la clef Groupe sur un montant total de [CONFIDENTIEL]EUR*. Ainsi, 270.300 

EUR est mis à charge des activités non-régulées.
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Utilisation de l’infrastructure des tiers

&

Taxes communales flamandes sur les pylônes

et les tranchées



• Elia utilise des infrastructures de réseau ayant une fonction de transport de trois GRD [CONFIDENTIEL] 

• La CREG invite Elia à supprimer les montants estimés dans son rapport (et provisionnés en attente des 

décomptes définitifs) et à comptabiliser des décomptes adaptés sur base de décomptes opérationnels 

définitifs, d’un OLO légèrement corrigé et d’un incitant sur les coûts gérables comme applicable pour 

Elia. 

 Elia va adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG au travers son projet de 

décision

Utilisation de l’infrastructure des tiers (pt 57-63)
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• La CREG estime que la surcharge comptabilisée depuis 2016 ne peut porter que sur les coûts depuis

2016 et que les « coûts » de l'année 2015 doivent être imputés aux coûts non-gérables.

• Ceci mène à une augmentation des coûts non-gérables (384 000 EUR) facturés à tous les

consommateurs et une diminution de la surcharge du même montant.

 Elia va adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG au travers son projet de 
décision.

Taxes communales flamandes sur les pylônes et 

les tranchées (Pt 67-69)
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