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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2018 van 
het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting Strategische Reserve, zoals 
ingediend op 7 december 2017 door de nv Elia System Operator (hierna : “Elia”). 

Naast de inhoudstafel, de inleiding en de verklarende woordenlijst bevat onderhavige beslissing 6 
delen: 

1) het eerste deel bevat de rechtsgrond waarop de CREG zich baseert om deze beslissing te 
nemen; 

2) de antecedenten worden beschreven in het tweede deel; 

3) het derde deel betreft het raadplegingsproces; 

4) in het vierde deel analyseert de CREG het geactualiseerd tariefvoorstel; 

5) een algemeen voorbehoud wordt geformuleerd in het vijfde deel; 

6) het dispositief van deze beslissing wordt geformuleerd in het zesde en laatste deel.  

Het Directiecomité van de CREG heeft deze beslissing genomen tijdens zijn vergadering van 
14 december 2017. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

“CREG”: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals beschreven in artikel 
23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

“Wet van 29 april 1999” of “Elektriciteitswet”: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt. 

“Elia”: Elia System Operator nv die met ingang van 17 september 2002 op federaal niveau aangesteld 
is als beheerder van het transmissienet in de zin van artikel 10, § 1 van de wet van 29 april 1999. Elia 
System Operator nv beschikt eveneens over de nodige licenties van de drie gewesten voor de 
elektriciteitsnetten met een spanning tussen 30 kV en 70 kV. Alle elektriciteitsnetten onder haar 
beheer hebben daarom een transmissiefunctie. 

“Tariefmethodologie”: de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2 van de Elektriciteitswet en 
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, consulteerbaar1 op de website van de CREG. 

Deze methodologie, met inbegrip van het totaal inkomen en de nettarieven heeft betrekking op de 
Belgische regelzone: deze laatste beslaat het Belgische grondgebied (met uitzondering van een deel 
van het net van de distributienetbeheerder AIESH) en een gedeelte van het Groothertogdom 
Luxemburg. 

Omwille van de sterke vermaasdheid van de Belgische elektriciteitsnetten is de perimeter van de 
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit niet beperkt tot netten met een 
spanningsniveau boven de 70.000 Volt; de volledige infrastructuur van het netwerk met een 
transmissiefunctie wordt als één technische eenheid beheerd. Alle andere netten die Elia beheert, 
hebben een transmissiefunctie.  

Daarom wordt de volledige netinfrastructuur met transmissiefunctie beheerd als een unieke 
technische eenheid. De methodologie is dan ook van toepassing op alle gereguleerde activiteiten van 
de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, ongeacht het spanningsniveau.  

“Overeenkomst van 25 augustus 2014”: de overeenkomst tussen Elia en de CREG van 25 augustus 
2014 over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen 
tot wijziging van de tarieven, met het oog op de uitvoering van artikel 12, § 8, van de Elektriciteitswet. 
Het document is consulteerbaar op de website van de CREG 2. 

“Tariefvoorstel”: alle in artikel 12, §6 van de Elektriciteitswet en in artikel 2 van de tariefmethodologie 
documenten bedoeld, opgesteld in overeenstemming met het ex ante rapporteringsmodel. Zo omvat 
het tariefvoorstel het geraamde totaal inkomen, alle tarieven onderworpen aan de goedkeuring van 
de CREG (te weten de transmissietarieven enerzijds en de tarieven voor de openbare 
dienstverplichtingen anderzijds) en alle andere inlichtingen die nodig zijn om de twee bovengenoemde 
elementen te controleren en te evalueren. 

“Aangepast tariefvoorstel”: het aangepast tariefvoorstel bedoeld in artikel 4, § 3, 3de lid van de 
overeenkomst van 25 augustus 2014. 

                                                           

1 Website van de CREG : http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1109-7NL.pdf  
2 Website van de CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf 
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“Geactualiseerd tariefvoorstel”: het aangepast tariefvoorstel bedoeld in artikels 8, 9 en 10 van de 
overeenkomst van 25 augustus 2014. 

“Rapporteringsmodel”: de tabellen en richtlijnen bedoeld in Bijlage 1 van het 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 deze 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 CREG3. 

In een akte van de CREG met een ex ante karakter, zoals een tariefvoorstel, die tot doel heeft om een 
beslissing te nemen over het totaal inkomen en de berekening van tarieven en toeslagen, wordt het 
“ex ante (rapporterings-)model” gebruikt, tevens beschikbaar op de website van de CREG4. 

“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, zijn eveneens onderdeel 
van die 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 dat voor 2014, 
zoals beschikbaar op de website van Elia sinds 10 april 2015), en met de geconsolideerde jaarrekening 
van Elia (die op 19 mei 2015 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders 
en werd neergelegd bij de Nationale Bank van België): de voornoemde documenten werden 
opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals 
aangenomen voor gebruik in de Europese Unie. De consolidatiegrondslagen van deze financiële 
verslagen zijn daarom verschillend van de beginselen die bij het opmaken van het tariefverslag worden 
gebruikt5. 

 

  

                                                           

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

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExAnte.pdf   
4 Website van de CREG :  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-RapporteringsmodelExAnte.pdf 
5 Dit verschil werd door de (toenmalige) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen bevestigd in haar brief van 
16 augustus 2010: "Tijdens het onderzoek [… ] heeft het Directiecomité van de CBFA vastgesteld dat er twee denkwijzen naast 
elkaar bestonden, waarvan de ene aan de grondslag van de opstelling van de consolidatierekeningen lag en de andere aan de 
basis van de tariefbepaling”. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 12, §6, van de Elektriciteitswet bepaalt: “de netbeheerder stelt het tariefvoorstel op, 
rekening houdend met de tariefmethodologie die werd opgesteld door de commissie, en dient deze in, 
met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven”. 

Artikel 12, §2, van de Elektriciteitswet bepaalt dat de CREG de tariefmethodologie die de netbeheerder 
moet gebruiken voor het opstellen van zijn tariefvoorstel in overleg met deze beheerder uitwerkt en 
dat daarbij een door onderlinge overeenstemming vastgestelde procedure moet worden gevolgd, bij 
gebreke waarvan de Elektriciteitswet een minimale overlegprocedure vastlegt waaraan voldaan moet 
worden. 

Daartoe hebben de CREG en de nv Elia System Operator op 12 februari 2014 een akkoord gesloten 
betreffende de procedure voor de goedkeuring van de tariefmethodologie voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit. 

Op 18 december 2014 heeft de CREG een besluit (Z)141218-CDC-1109/7 aangenomen tot vaststelling 
van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met 
een transmissiefunctie. Dit besluit is op 1 januari 2015 (art. 49) in werking getreden (zie verklarende 
woordenlijst).  

2. Artikel 12, §7, van de Elektriciteitswet bepaalt: 

“de commissie onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt 
haar gemotiveerde beslissing mee aan de netbeheerder met inachtneming van de 
invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven”.  

3. Artikel 12, §8, van de Elektriciteitswet bepaalt dat die procedure het voorwerp uitmaakt van een 
akkoord tussen de CREG en de netbeheerder, en dat bij gebreke hieraan een door de wet bepaalde 
procedure van toepassing is. 

De procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging 
van de tarieven is op 25 augustus 2014 overeengekomen tussen de CREG en de nv Elia System 
Operator. 

Artikel 12ter van de Elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

“Art.  12ter. De commissie motiveert en rechtvaardigt volledig en op omstandige wijze haar 
tariefbeslissingen, zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de 
tariefvoorstellen, teneinde de jurisdictionele controle ervan mogelijk te maken.   

Indien een beslissing op economische of technische overwegingen steunt, maakt de 
motivering melding van alle elementen die de beslissing rechtvaardigen. 

Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle gegevens die 
in aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken. 

Krachtens haar transparantie- en motiveringsplicht publiceert de commissie op haar website 
de handelingen met individuele of collectieve draagwijdte die werden aangenomen in 
uitvoering van haar opdrachten krachtens de artikelen 12 tot 12quinquies, alsook iedere 
gerelateerde voorbereidende handeling, expertiseverslag, commentaar van de 
geraadpleegde partijen.  Bij het verzekeren van deze openbaarheid vrijwaart zij de 
vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie en/of informatie met een 
persoonlijk karakter.  De commissie stelt hiertoe, na overleg met de betrokken 
elektriciteitsbedrijven, richtsnoeren op die de informatie aangeven die binnen het 
toepassingsgebied van de vertrouwelijkheid valt. 
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De commissie hecht aan haar definitieve handeling een commentaar dat de beslissing om 
de commentaren van de geconsulteerde partijen al dan niet in aanmerking te nemen 
rechtvaardigt”. 

4. De richtsnoeren van de CREG met betrekking tot de informatie die als vertrouwelijk dient te 
worden beschouwd omwille van haar commercieel gevoelig of omwille van haar persoonlijk karakter, 
bedoeld in artikel 12ter, werden bekend gemaakt op de website van de CREG op 27 augustus 2015. 

Artikel 23, § 2, 2de lid, 14°, van de Elektriciteitswet voorziet dat de CREG de bevoegdheden uitoefent, 
bedoeld in de artikelen 12 tot 12quinquies. 

Specifiek voor de verplichting i.v.m. het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting 
Strategische Reserve voorziet artikel 7octies van de Elektriciteitswet dat de kostprijs van de 
Strategische Reserve is samengesteld uit kosten gedragen door de netbeheerder met aftrek van 
eventuele netto-inkomsten voortkomend uit de activering van de gecontracteerde capaciteiten en dat 
de tarifaire toeslag die deze kost dekt aan de commissie ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

De artikels 7octies, 12, § 7, en 23, § 2, 2de lid, 14°, vormen de rechtsgrond voor de huidige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

5. De CREG heeft het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting Strategische 
Reserve voor de periode 2016-2019 goedgekeurd in haar beslissing van 3 december 20156. De 
procedure die werd gevolgd voor de indiening en de behandeling van het tariefvoorstel 2016-2019 is 
opgenomen in de overeenkomst van 25 augustus 2014 tussen de CREG en Elia, consulteerbaar op de 
website van de CREG7. 

6. Op 1 september 2017 ontving de CREG het geactualiseerd tariefvoorstel van Elia voor de 
regulatoire periode 2016-2019 met daarin een aanpassing van het tarief voor de financiering van de 
openbare dienstverplichting Strategische Reserve vanaf 1 januari 2018.  

7. Op 28 september 2017 heeft de CREG bijkomende informatie gevraagd aan Elia over dit 
geactualiseerd tariefvoorstel. 

8. Op 13 oktober 2017 heeft de CREG van Elia de gevraagde bijkomende informatie ontvangen. 

9. Op 23 november 2017 heeft het Directiecomité van de CREG ontwerpbeslissing (B)658E/48 
genomen, waarin aan Elia gevraagd wordt om haar geactualiseerd tariefvoorstel aan te passen. 

10. Op 7 december 2017 heeft Elia een geactualiseerde versie van haar aangepast tariefvoorstel aan 
de CREG bezorgd. 

                                                           

6 CREG, beslissing (B)151203-CDC-658E/36 over de vraag tot goedkeuring van het Aangepast tariefvoorstel voor de 

regulatoire periode 2016 -2019 ingediend door de NV Elia System Operator”, 3 december 2015 
7 http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-NL.pdf
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3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

11. Het Directiecomité van de CREG besliste, op grond van artikel 23, § 1, van zijn huishoudelijk 
reglement, in het kader van de huidige beslissing, om, met toepassing van artikel 33, § 4 van zijn 
huishoudelijk reglement, geen raadpleging te organiseren. 

Voor zover of in casu de procedure voor het voorleggen en het onderzoeken van het tariefvoorstel in 
onderling akkoord door de CREG en Elia werd vastgelegd, zou men niet kunnen eisen dat een dergelijk 
akkoord alle betrokken elektriciteitsondernemingen de mogelijkheid biedt om hun standpunt tijdens 
de procedure mee te delen terwijl de elektriciteitswet dat niet vereist. 

4. ANALYSE VAN HET GEACTUALISEERDE AANGEPAST 
TARIEFVOORSTEL 

4.1. DE ELEMENTEN AAN DE BASIS VAN HET GEACTUALISEERD 
TARIEFVOORSTEL 

4.1.1. Redenen van de actualisering 

12. Het tarief van de openbare dienstverplichting strategische reserve dat momenteel geldt 
(0,1902 EUR/MWh) werd vastgelegd in de veronderstelling dat er voor de winter 2017/2018 geen 
strategische reserve zou worden aangelegd. Het heeft dan ook een negatief saldo gegenereerd dat 
door het tarief van 2018 gedekt moet worden. Bovendien kan er door de analyse van de behoefte aan 
strategische reserve voor de winter 2018/2019 niet worden uitgesloten dat er in november en 
december 2018 strategische reserve nodig is. Om aan het evenredigheidsbeginsel te voldoen, moet 
het tarief dan ook naar boven worden herzien.  

4.1.2. Redenen van de aanpassing 

13. Het budget dat initieel aan de CREG werd voorgelegd, bedroeg 38.731.837,62 EUR en het 
voorgestelde tarief was 0,5648 EUR/MWh. 

14. In het geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door Elia op 1 september 2017, werd dit budget 
vastgelegd op basis van de instructies van de Minister van Energie om een strategische reserve van 
900 MW aan te leggen voor drie jaar8. Het hield dus geen rekening met de ontwikkelingen in de maand 
oktober, en ook niet met de vermindering van het contractueel vastgelegde volume naar 725 MW, 
met de vermindering van de duur van de overeenkomst naar 1 jaar en met het opleggen van de 
reserveringsprijs door het koninklijk besluit en ook niet met de beslissing om in 2018 geen passieve 
strategische reserve aan te leggen. 

15. De andere vragen tot aanpassing van de CREG gingen over de beheersing van de kosten voor de 
implementatie van een SRM-segment door de NEMO’s, de afschaffing van het budget voor de 
vormgeving van het jaarlijks verslag over de behoefte aan strategische reserve en het feit dat er 

                                                           

8 Ministerieel besluit van 13 januari 2017 
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rekening gehouden werd met het feit dat er in 2018 geen studie van de behoefte aan capaciteit en 
flexibiliteit op 10 jaar zal worden georganiseerd. 

4.2. ANALYSE VAN HET VOORGESTELDE TOTAAL INKOMEN, VAN HET 
VOORGESTELDE TARIEF EN VAN DE TOEPASSINGSMODALITEITEN 

16. Aangezien het budget 2018 voor een kalenderjaar wordt vastgelegd, dekt het dus delen van 
twee winterperiodes; de drie laatste maanden van de winter 2017/2018 en de twee eerste maanden 
van de winter 2018/2019.  

Het aangepast totaal budget voorgesteld door Elia bedraagt 29.493.065,82 EUR, een daling van 24% 
ten opzichte van het initiële budget en is op de volgende manier samengesteld: 

Tabel 1: Detail van het budget van de strategische reserve voor 2018 ingediend door Elia (initieel en aangepast voorstel) 

 

17. De reserveringskosten ([vertrouwelijk] EUR) bedragen [vertrouwelijk]% van de gebudgetteerde 
kosten. Het initiële budget was vastgelegd op basis van de geselecteerde offertes voor het aanleggen 
van een strategische reserve van 900 MW. In haar ontwerpbeslissing vermeldde de CREG dat ze vond 
dat deze post voor de eerste drie maanden van 2018 moest worden herzien in functie van de 
ondertekende contracten en voor de twee laatste maanden van 2018 in functie van de resultaten van 
de nieuwe analyse van de behoefte aan strategische reserve die Elia in november 2017 heeft 
uitgevoerd, rekening houdend met het meest waarschijnlijke scenario. Het budget werd herzien in 
overeenstemming met wat de CREG gevraagd had.  

18. Rekening houdend met de zeer kleine waarschijnlijkheid van een activering van de strategische 
reserve tijdens de volgende winter of de daaropvolgende winter, werd er geen enkele activeringskost 
gebudgetteerd. Om diezelfde reden werden er evenmin activeringsontvangsten in aanmerking 
genomen. 

Kosten (EUR) Budget 2018 Budget 2018

1/09/2017 07/12/2017

Kosten voor beheer en ontwikkeling [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Personeel(beheer) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Personeel (ontwikkeling) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  IT [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

 Externe consultancy [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  EPEX Spot Belgium (+ Nordpoolspot in 2018) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Bijdrage in de algemene kosten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Andere te preciseren kosten (studie) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Reserveringskosten uit contracten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Contracten SGR [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Contracten SDR [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Verhaalde penaliteiten uit contracten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Activeringskostenuit de contracten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Contracten SGR [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Contracten SDR [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Verhaalde penaliteiten uit contracten activering [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Regularisering vorig exploitatiejaar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Totale kost te dekken door tarief (in EUR) 38.731.837,62 29.493.065,82

Raming afgenomen energie (MWh) 68.570.451 68.570.451

Berekend tarief ODV 'strategische reserve' (in EUR/Mwh) 0,5648 0,4301
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19. In haar aangepast voorstel had Elia [vertrouwelijk] EUR gebudgetteerd voor de actualisering van 
de studie van de capaciteitsbehoefte op middellange termijn. Elia had vervolgens aangekondigd dat 
ze niet van plan was om in 2018 een dergelijke studie uit te voeren gezien de recente publicatie van 
haar studie ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050’. Dit budget werd dan ook geschrapt. 

De CREG is van mening dat het budget van [vertrouwelijk] EUR dat werd vastgelegd op basis van de 
kost van de eerste studie die in 20169 werd uitgevoerd naar beneden moet worden herzien op basis 
van het feit dat de uitvoering van een studie tot kosten leidt die lager zijn dan de uitwerking van haar 
eerste versie en vraagt Elia om ermee rekening te houden in haar volgende geactualiseerd 
tariefvoorstel. 

20. In het initieel voorstel gaan de beheers- en ontwikkelingskosten gebudgetteerd door Elia van 
[vertrouwelijk] EUR naar [vertrouwelijk] EUR. Ze zijn als volgt samengesteld : 

Tabel 2: Detail van het budget van de beheers- en ontwikkelingskosten voorgelegd door Elia (initieel en aangepast voorstel) 

 

Bron : antwoorden van Elia op de bijkomende vragen van de CREG 

21. Elia heeft de initieel voorziene ontwikkelingskosten als volgt verantwoord 
([vertrouwelijk] EUR) : 

- enerzijds door de implementatie van maatregelen om de werking te verbeteren en in het 
bijzonder door de invoering van een passieve reserve, een mechanisme dat overwogen 
wordt in het kader van een denkoefening in een werkgroep geleid door de FOD Economie 
om het mechanisme van de strategische reserve te verbeteren; 

                                                           

9 Elia study regarding the ‘adequacy’ and flexibility needs of the Belgian power system for the period 2017-2027, april en 
september 2016 

EUR Beheer Ontwikkeling Totaal Beheer Ontwikkeling Totaal

Personeel Elia (3) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Reporting & management

  EC onderzoek

  Operationeel

Aankoopcyclus  (1)

  Volume en behoeften (2)

Ontwerp van  pass ieve reserve

  Implementatie meerdere NEMOs

  Analyse voor verbetering an ontwerp en voorbereiding

  Parameterisering en test van de hulpmiddelen voor elke winter

IT [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Selectie van maintenance tool

  Meerderee NEMO : Nordpoolspot

  Meerdere  NEMO: Epex Spot Belgium

  Meerdere NEMO El ia

Externe consultancy [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Demand response : jaarl i jse update (e-cube)

  Juridische consultancy

  EC onderzoek: economische consultancy

  EC onderzoek : cabinet advokaten

  Selectie van tool  voor de s tudie van de parameters  (Artelys )

EPEX spot + Nordpoolspot [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Fee EpexSpot

  Fee Nordpoolspot (3 maanden)

Bijdrage in algemene kosten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

  Fee clearing ECC

  Etrelonen voor opmaak rapport

Verta l ingen

  Kosten ABN Amro (rekening in hetn kader van de clearing ECC)

Subtotaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Studie op 10 jaar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Totaal [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK][VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Initieel budget Aangepat budget
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- anderzijds door de komst van een tweede beurs op de Belgische markt, Nordpoolspot, die 
een Strategic Reserves Market Segment (SRM-segment) wil ontwikkelen dat gebruikt 
wordt in het kader van de activering van de strategische reserve via de economic trigger10. 

Er wordt niet meer overwogen om in 2018 een passieve strategische reserve aan te leggen. De CREG 
vond dan ook dat het budget dat daarvoor toegewezen was, geschrapt moest worden. Elia heeft haar 
budget met [vertrouwelijk] EUR verminderd om daarmee rekening te houden. 

Indien de werkingsregels bovendien werden aangepast om rekening te houden met de mogelijkheid 
dat verschillende NEMO’s (Nominated Electricity Market Operators) werden betrokken bij het proces 
van de economic trigger, dan is deze deelname niet verplicht. Het gaat om een bijkomende dienst die 
de NEMO al dan niet aan zijn klanten wil aanbieden. De CREG heeft Elia dan ook gevraagd om als 
bijkomende informatie aan te geven waarom de ontwikkelingskosten van deze twee NEMO’s volledig 
ten laste genomen moesten worden genomen door het budget van de strategische reserve en het 
budget van de nodige aanpassingen en de soort contractuele relatie met deze NEMO’s om deze kosten 
te dekken en de manier waarop Elia deze kosten ging controleren te motiveren. 

Als antwoord op deze vragen heeft Elia aangegeven dat ze gehandeld heeft naar analogie met wat aan 
Belpex (momenteel EPEX Spot Belgium) werd toegekend in 2014: 

- Elia vond dat het discriminerend zou zijn om de ontwikkelingskosten van Nordspoolspot 
niet te dekken terwijl dat wel gebeurd is voor Belpex. De CREG aanvaardt dit principe 
aangezien over het SRM-segment beschikken een concurrentievoordeel zou kunnen zijn; 

- Elia gaf aan dat het bedrag van [vertrouwelijk] EUR dat gebudgetteerd werd om de kosten 
van de implementatie van een SRM-segment via Nordpoolspot te dekken, overeenstemde 
met het geactualiseerde totaal van de kosten die in 2014 werden terugbetaald aan Belpex, 
dat het overeengekomen budget in een samenwerkingsovereenkomst zou worden 
vermeld en dat er een Steering Committee zou worden samengesteld om ervoor te zorgen 
dat de implementatie van de overeengekomen acties zou worden opgevolgd.  

In haar ontwerpbeslissing vermeldde de CREG dat ze vond dat een budget vastleggen op 
basis van de ontwikkelingskost, wat in 2014 met spoed gebeurd is, van een nieuw 
mechanisme met de enige beurs die op de markt actief is, geen geldige basis was, rekening 
houdend met o.a. de opgedane ervaring en het feit dat Nordpoolspot van bij het ontwerp 
van het platform voor de Belgische markt rekening kon houden met dit element.  

De CREG vroeg Elia dan ook om dit budget naar beneden te herzien en de procedure te 
beschrijven die ze wou invoeren om te zorgen voor overeenstemming tussen de kosten 
die effectief werden gedragen door elke NEMO en de terugbetaalde bedragen om 
concurrentieverstoring te vermijden.  

Om de dekking van deze kost bovendien te rechtvaardigen vond de CREG dat haar 
terugbetaling onderworpen moest worden aan de contractuele verbintenis van de NEMO 
om een SRM-segment actief te houden zolang het mechanisme voor de strategische 
reserve wordt gebruikt. 

In haar aangepast tariefvoorstel heeft Elia het budget verminderd van [vertrouwelijk] EUR naar 
[vertrouwelijk] EUR. 

Wat de verbintenis om het SRM-segment actief te houden betreft, onderschrijft Elia dit principe, maar 
linkt ze deze verbintenis aan de dekking van de werkingskosten die hieronder wordt geanalyseerd. 

                                                           

10 Zie werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf de offerteaanvraag voor 2017, hoofdstuk 6.4.1. 
Opsporen van het risico op structureel tekort door de economic trigger. 
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22. De beheerskosten gebudgetteerd door Elia gaan van [vertrouwelijk] EUR naar [vertrouwelijk] 
EUR. 

Dit budget dient om de jaarlijkse vaste kosten te dekken voor de levering van diensten (waaronder de 
NEMO contracten voor de organisatie van de SRM segmenten) evenals de prestaties van het personeel 
in het bijzonder met betrekking tot taken zoals de voorbereiding van de offerteaanvraag en de 
opvolging van het proces voor de activering van de strategische reserve.  

a) Purchasing cycle : 

Voor de opmaak van haar oorspronkelijk budget was Elia uitgegaan van de 
veronderstelling dat er geen enkele bijkomende strategische reserve nodig zou zijn 
(rekening houdend met de contractualisering van 900 MW capaciteit voor drie jaar) en 
had ze dus geen enkele prestatie gebudgetteerd die gelinkt was aan de organisatie van 
een offerteaanvraag in 2018.  

In haar ontwerpbeslissing vroeg de CREG aan Elia om haar budget te herzien om er een 
bedrag in op te nemen voor de organisatie van een offerteaanvraag in 2018 als het meest 
plausibele scenario voor de evaluatie van de behoefte aan strategische reserve die Elia 
voor de winter 2018/2019 had voorgesteld een capaciteitsbehoefte bevatte. Aangezien 
dat het geval is, heeft Elia in haar aangepast voorstel [vertrouwelijk] EUR gebudgetteerd 
voor bijkomende prestaties voor de organisatie van een offerteaanvraag in 2018. 

b) Fee EPEX Spot Belgium en Nordpoolspot 

Naast de totale terugbetaling van de kosten voor de implementatie van het SRM-segment, 
stort Elia jaarlijks een fee van ongeveer [vertrouwelijk] EUR aan EPEX Spot Belgium die de 
operationele taken gespecifieerd in het operationeel contract zou moeten dekken 
(dagelijkse operaties tijdens de winterperiode, onderhoud van de tools, 
opleidingsactiviteiten en daarmee verbonden beheerstaken) en wil ze hetzelfde doen met 
Nordpoolspot door zich enkel te baseren op het principe van niet-discriminatie en door 
te erkennen dat Elia de effectieve kosten van de beursprocessen niet kan controleren. 

Bovendien had de CREG in haar beslissing over het budget van 2017 opgemerkt11 dat deze 
fee, zelfs bij gebrek aan strategische reserve zou gestort worden.  

In haar ontwerpbeslissing vond de CREG dat de openstelling van de markt voor 
verschillende NEMO’s de context fundamenteel veranderde.  

Punt 6.4.1. van de werkingsregels voor de strategische reserve voorziet dat elke NEMO 
vrijwillig een Strategisch Reserve Marktsegment (SRM) kan inrichten. Het gaat dan ook 
om een bijkomende dienst die NEMO aan zijn klanten kan bieden en waarvan het logisch 
lijkt dat hij de operationele kosten op zich neemt. 

Bovendien kan Elia deze kosten niet controleren omdat de informatie asymmetrisch is. 
De tenlasteneming van deze kosten kan dan ook de oorzaak van concurrentieverstoring 
tussen de NEMO’s zijn. 

Omwille van deze redenen vond de CREG, in een context waarbij NEMO’s concurreren, 
dat deze kost niet gedekt moest worden door het budget van de strategische reserve. 

                                                           

11 Beslissing van de CREG (B)161117-CDC-658E/40 
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In haar aangepast voorstel maakt Elia een kopie over van het contract dat in 2014 met 
Belpex werd gesloten en geeft ze aan dat ze het advies van de CREG niet deelt omwille 
van de volgende redenen: 

• In haar beslissing (B)161117-CDC-658E/40 over het tarief voor de ODV strategische 
reserve voor 2017 heeft de CREG de dekking van deze kosten aanvaard in het kader 
van het contract dat Elia met Belpex heeft afgesloten. De CREG benadrukt dat deze 
goedkeuring plaatsvond in de context van één beurs en dat Elia en Nordpoolspot 
geen enkel contract hebben ondertekend. 

• Voor de winter 2018-2019 zou het kunnen dat geen van deze twee beurzen, bij 
gebrek aan een wettelijke verplichting, zonder dekking van de operationele fees 
van de NEMO’s, een SRM-segment organiseert waardoor de economic trigger 
ontoepasbaar wordt.  

Vanuit operationeel oogpunt zou dit de facto een wijziging van de werking van de 
werking van strategische reserve zijn terwijl een dergelijk mechanisme het mogelijk 
maakt om een day ahead-evenwicht van de portefeuilles van de ARP’s te 
verzekeren. De CREG merkt op dat het design van de economic trigger het in elk 
geval ontoepasbaar maakt, met of zonder SRM-segment, als de strategische 
reserve enkel uit SDR is samengesteld en er dus geen sprake kan zijn van een 
schending van het principe dat administratieve handelingen geen terugwerkende 
kracht hebben, des te meer omdat de werkingsregels van de strategische reserve 
voor de winter in kwestie nog niet door de CREG werden goedgekeurd.   

Vanuit financieel oogpunt benadrukt Elia dat de betaling van de strategische 
reservevolumes die via de economic trigger ter beschikking van de markt worden 
gesteld gegarandeerd wordt door de compensatiekamer, in vergelijking met de in 
het kader van een technical trigger verkochte/gebruikte volumes. Het gebrek aan 
beschikbaarheid van het SRM-segment of de gedeeltelijke onbeschikbaarheid 
ervan zou het risicoprofiel van Elia en de gemeenschap verslechteren. 

• Elia geeft bovendien aan dat ze de effectieve kosten die verband houden met de 
beursprocessen niet kan controleren, maar dat ze niet anders kan dan de beurzen 
die dit wensen toe te laten om actief te zijn in dit activiteitensegment. 

Elia stelt voor dat de CREG een budget goedkeurt om de kosten voor het beheer van het 
SRM-segment van EPEX Spot Belgium voor januari tot maart 2018 en van de twee NEMO’s 
voor de winter 2018-2019 te dekken.  

Elia verbindt zich ertoe om met de marktspelers de volgende zaken te bespreken: 

• de noodzaak van een economic trigger die alle offerteaanvragen aan market price 
en de gevolgen ervan dekt; 

• de invoering en de contractualisering van de diensten in verband met het SRM-
segment. 

De CREG aanvaardt het principe van een overgangsfase tot eind 2018, maar vraagt Elia 
om haar in 2018 voorstellen voor te leggen om deze kosten beter te beheersen en haar 
voor het einde van de winterperiode 2018-2019 een aangepaste versie te bezorgen van 
het contract met EPEX Spot Belgium dat de stillegging van de vergoeding voorziet 
wanneer de economic trigger niet van toepassing is tijdens een winterperiode (in het 
bijzonder omdat er geen strategische reserve is samengesteld of omdat ze enkel is 
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samengesteld uit SDR-capaciteiten). Elia zal eveneens moeten bewijzen dat er een 
dergelijke bepaling voorzien werd in het contract dat met Nordpoolspot was gesloten. 

c) Aandeel van de algemene kosten - Honoraria voor de opmaak van het volumeverslag 
([vertrouwelijk] EUR) 

De CREG staat de terugkeer van een dergelijke kost niet toe terwijl het verslag dat jaarlijks 
opgesteld wordt jaar na jaar een gelijkaardige structuur heeft en [vertrouwelijk] % wordt 
toegevoegd aan directe personeelskosten om de indirecte kosten te dekken. De CREG 
vroeg in haar ontwerpbeslissing dan ook aan Elia om deze post uit het budget te 
schrappen. 

In haar aangepast voorstel behoudt Elia deze kostenpost en geeft ze aan dat een extern 
bureau voor deze opmaak heeft gezorgd en dat die dus niet moest opgenomen worden 
in de rubriek aandeel van de algemene kosten maar in de kosten voor externe 
consultancy. 

De CREG is het hier niet mee eens. Deze opmaak stemt overeen met secretariaatskosten 
en draagt niets bij aan de verbetering van de inhoud van de studie. Of deze prestatie al 
dan niet door intern personeel wordt uitgevoerd verandert niets aan de aard van deze 
uitgave. De CREG is van mening dat deze kosten overeenstemmen met algemene kosten 
en dat deze algemene kosten al gedekt zijn door de toeslag op rechtstreekse 
personeelsprestaties. Bijgevolg beslist de CREG om deze kost te verwerpen.  

23. De regularisering van het vorige boekjaar ([vertrouwelijk] EUR ten laste van boekjaar 2018) is 
voornamelijk het gevolg van het feit dat er in het budget van 2017 geen strategische reserve voor de 
winter 2017-2018 in rekening was gebracht.  

In haar oorspronkelijk voorstel had Elia, om het geactualiseerd saldo van 2017 te aanvaarden, de 
reserveringskost van 900 MW voor de aangeboden prijs voor de maanden november en december 
2017 in rekening gebracht, wat leidt tot een bedrag van [vertrouwelijk] EUR. 

In haar ontwerpbeslissing vroeg de CREG aan Elia om het bedrag van het overgedragen saldo aan te 
passen omwille van de redenen vermeld in paragraaf 14. Elia heeft het bedrag aangepast zoals 
gevraagd. 

24. De raming van de netto afgenomen energie van het net van Elia stemt overeen met het volume 
dat werd gebudgetteerd in het tariefvoorstel 2016-2019.  

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

25. In onderhavige beslissing heeft de CREG zich uitgesproken over de elementen van het aangepast 
geactualiseerd tariefvoorstel van de nv Elia System Operator. Deze cijfers en vooruitzichten zullen 
bijgewerkt worden tijdens de afrekeningen op basis van de gerealiseerde cijfers die de CREG heeft 
gecontroleerd.  

26. De CREG benadrukt dat het feit dat er geen enkele opmerking in deze beslissing werd 
geformuleerd over vastgelegde elementen van het totaalinkomen niet mag worden beschouwd als 
een stilzwijgende overeenkomst over deze elementen voor de volledige regulatoire periode 2016-
2019. 
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27. Aangezien het tariefvoorstel gebaseerd is op verwachtingen zullen het totaalinkomen en de 
werkelijke hoeveelheden tijdens de regulatoire periode 2016-2019 onvermijdelijk verschillen van het 
geraamde totaalinkomen en de geraamde hoeveelheden uit het tariefvoorstel. De CREG behoudt zich 
het recht voor om de verantwoording en de redelijkheid van alle elementen van het totaalinkomen in 
de loop van de komende jaren nog grondig te onderzoeken en te evalueren. Wat de tariefverslagen 
betreft die zullen worden ingediend om de toepassing van de tarieven te verantwoorden kan het feit 
dat het geraamd bedrag van het totaalinkomen in het tariefvoorstel wordt gerespecteerd niet dienen 
als verantwoording van de redelijkheid van de elementen van het totaalinkomen. 

6. DISPOSITIEF 

Gelet op de elektriciteitswet ; 

Gelet op de Tariefmethodologie opgenomen in Besluit (Z) 141218-CDC-1109/7 van 18 december 2014 
tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie; 

Gelet op de overeenkomst tussen de CREG en de nv Elia System Operator van 25 augustus 2014 over 
de procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging 
van de tarieven; 

Gelet op beslissing (B)151203-CDC-658E/36 over de vraag tot goedkeuring van het aangepast 
tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016 -2019 ingediend door de nv Elia System Operator; 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van de toeslag voor de financiering van de openbare 
dienstverplichting Strategische Reserve overgemaakt door Elia op 1 september 2017 ; 

Gelet op de bijkomende informatie opgeleverd door Elia in haar brief van 13 oktober 2017 ; 

Gelet op het nieuwe voorstel tot aanpassing van de toeslag voor de financiering van de openbare 
dienstverplichting Strategische Reserve overgemaakt door Elia op 7 december 2017; 

Gelet op het algemeen voorbehoud van de CREG, geformuleerd in paragraaf 23 infra ; 

Gelet op de voorgaande analyse; 

Aangezien Elia : 

- de reserveringsprijs en de raming van het saldo van 2017 in functie van de contracten 
ondertekend voor de levering van strategische reserve voor de winter 2017/2018 en de 
geraamde behoefte van de strategische reserve voor de winter 2018/2019 heeft 
voorgelegd als gevolg van het meest plausibele scenario dat Elia in haar studie van 
november 2017 heeft gebruikt; 

- het budget van de studie van de capaciteitsbehoefte op middellange termijn heeft 
afgeschaft; 

- het budget voor de implementatie van een passieve reserve heeft afgeschaft; 

- het voorziene budget voor de ontwikkeling van het SRM-segment door Nordpoolspot 
heeft verminderd; 
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- een budget heeft toegevoegd voor de kosten verbonden met de organisatie van een 
offerteaanvraag met het oog op de aanleg van een strategische reserve voor de winter 
2018/2019; 

- het budget van de kosten voor het beheer van het SRM-segment door de NEMO’s niet 
heeft geschrapt, maar wel argumenten heeft gegeven waarmee de CREG rekening kan 
houden om dit kostentype tijdelijk te aanvaarden op voorwaarde dat Elia in 2018 nadenkt 
over een beheersing van deze kosten en zich ertoe verbindt om de nodige maatregelen 
te nemen opdat deze kosten niet gedragen moeten worden als de economic trigger niet 
toegepast wordt (in het bijzonder bij gebrek aan strategische reserve of wanneer de 
strategische reserve enkel uit SDR bestaat (zie paragraaf 22); 

- het budget voor de opmaak van het volumerapport niet heeft geschrapt terwijl de 
algemene kosten ervan gedekt zijn en dat ze dan ook niet aan de vraag van de CREG heeft 
voldaan zonder geldig motief. 

 

Beslist de CREG om het geactualiseerd tariefvoorstel over het tarief van de toeslag voor de openbare 
dienstverplichting Strategische Reserve ingediend door Elia op 7 december 2017 te verwerpen.  

Beslist de CREG om het budget van de kosten aan de basis van het tarief van het bedrag van 
[vertrouwelijk] EUR dat overeenstemt met het budget van de opmaak van het jaarlijks verslag over de 
behoefte aan strategische reserve te verminderen. 

Het tarief bedraagt dan 0,4298 EUR/MWh. 

Dit tarief is van toepassing vanaf 1 januari 2018. 

 

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